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Nr sprawy: GLPK.231.1.2014            Czarny Bryńsk, dnia 04.03.2014r. 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dokumentacja przetargowa dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na budow ę ścieżki turystycznej „ Źródła Brynicy” wraz z mał ą infrastruktur ą. 

 

1. Zamawiaj ący: 

 

Górznie ńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy:  

Czarny Bryńsk 1 
87-320 Górzno 
tel. 56 49 45 814 lub 23 69 83 524 
fax: 56 62 17 310 

park@pkgorzno.strefa.pl 

www.g-lpk.pl 
Godziny urzędowania: pon.- pt. od 7:15 do 15:15 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2013r. poz. 907 ze 
zm.), zwanej dalej PZP. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż dwóch wiat drewnianych i trzech 
tablic informacyjnych dużych posadowionych za pomocą kotw stalowych ocynkowanych 
zakotwionych na uprzednio wykonanych fundamentach betonowych oraz wykonanie 
 i dostawę i montaż poprzez wkopanie w ziemię następujących elementów: 10 tablic 
informacyjnych małych, 9 stołów wraz z ławami i 5 drogowskazów.  

2) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, 
przedmiaru robót, ustaleń specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną wraz z okresem gwarancji. 

3)   Tablice informacje muszą zostać oznakowane zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej 
Narodowej Strategii Spójności, z uwzględnieniem indywidualnych wymogów dla Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z „Zasadami stosowania znaku, budowania 
ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu 
Infrastruktura i Środowisko. 

4) Dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki 
towarowe lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP dopuszcza składanie 
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ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od 
konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, 
jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. 
Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie 
wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach 
internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie 
na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 
rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie 
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie 
produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na 
poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o 
wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów 
ma wyłącznie charakter przykładowy 

5) Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów 
i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów 
nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga 
złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone 
wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, 
który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez 
zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu „nierównoważności” zaproponowanych 
„zamienników”. W celu wykazania równoważności należy przedstawić wszelką możliwą do 
porównania dokumentację umożliwiającą rzetelną a przede wszystkim kompleksową ocenę 
zaproponowanych urządzeń. 

6) Zamawiający wymaga, by gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 36 miesi ęcy , 
licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót. 

7) Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 
lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r nr 243 poz. 1623 ze zm.  

8) Wspólny Słownik Zamówień: 

CPV 45.42.20.00-1 Roboty ciesielskie; 

CPV 45.42.21.00-2 Stolarka drewniana; 

CPV 34.92.82.10-3 Wiaty drewniane; 

CPV 45.11.12.00-0 – Roboty ziemne. 

8) Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i 
Środowisko,  V oś priorytetowa: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych; 
Działanie 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk 
przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności 
gatunkowej; Konkurs 5.1.3. Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej 
zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.  

 

4. Opis cz ęści zamówienia, je żeli Zamawiaj ący dopuszcza składanie ofert cz ęściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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5. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do 20.04.2014.  

 

6. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnie nia 
tych warunków  

1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP:  

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.  

Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez 
złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP; 
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniane będzie ich łączne spełnienie 
powyższego warunku). 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie 

Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez 
złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP; 
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniane będzie ich łączne spełnienie 
powyższego warunku). 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym 

Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez 
złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP;  
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia w trybie art.23 PZP, oceniany będzie ich łączne spełnienie 
powyższego warunku). 

d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez 
wykazanie dysponowania przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia 
ogólnobudowlane do kierowania robotami budowlanymi  

W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje 
zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa 
członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie 
europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA). Osoba posiadająca powyższe 
kwalifikacje, zostanie przez wykonawcę wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika 
budowy. Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w 
wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, 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, jak 
również na podstawie oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. (w przypadku wspólnego ubiegania się 
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dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 
PZP, oceniany będzie ich łączne dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia). 

e) posiadają sytuację ekonomiczna i finansową 

Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez 
złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP. 

 (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniany będzie ich łączne spełnienie 
powyższego warunku). 

2) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, poprzez złożenie oświadczenia 
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP oraz 
dokumentów wymiennych w ust. 7 pkt. 2, 5 - 6 SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania 
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie 
art. 23 PZP. w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne,  dołączone do oferty, 
zobowi ązanie tych podmiotów   lub inny dokument dotyczący oddania do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  
Z treści zobowiązania lub innego dokumentu na wynikać kwestia regulacji sposobu 
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

4) Wykonawca jest zobowiązany do wykazania spełnienia powyższych warunków nie później 
niż na dzień składania ofert. 

5) Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać 
będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

 

7. Wykaz oświadcze ń lub dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post ępowaniu  

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP (zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do SIWZ);  

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 PZP - załącznik nr 2 do SIWZ; (w przypadku wspólnego ubiegania się 
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie 
art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego 
z nich); 

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
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budowlanymi, 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; (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ) 

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, Wykonawcy składają wspólny 
dokument); 

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, Wykonawcy 
składają wspólny dokument); (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ) 

5) 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP 
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 

6) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 
że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ) (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 
dokumenty dla każdego z nich). 

7) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 7 pkt 5 siwz – 
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.  

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 

8) 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 
ust. 7 pkt 7 siwz, 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. 

9) Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 7 siwz powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
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do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

10) UWAGA:  zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, polega na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, a podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 7 
pkt 2, 5-6 SIWZ.  

11) Przy przygotowaniu oferty należy zapoznać się z listą dokumentów, które należy 
załączyć do oferty. Lista wymieniona jest w ust. 13 pkt 7 SIWZ. 

 

8. Wykonawcy nale żący do tej samej grupy kapitałowej 

1) Na potrzeby postępowania przez grup ę kapitałow ą rozumie się wszystkich 
przedsiębiorców (w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 
a także: osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą 
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą 
lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są 
działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej, osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny 
rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, osobę 
fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 2, nad co najmniej jednym 
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania 
podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, związek przedsiębiorców – na potrzeby przepisów 
dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów), którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub 
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.  

2) Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007 Nr 50, poz. 331 z późn.zm.) przez przejęcie kontroli  - rozumie się 
wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę 
uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności 
prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego 
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:  

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na 
zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako 
zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy 
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi 
osobami, 

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu 
lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także 
na podstawie porozumień z innymi osobami,  

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę 
członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),  
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d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce 
osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także 
na podstawie porozumień z innymi osobami,  

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy 
(przedsiębiorcy zależnego),  

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą 
zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę; 

3) Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, Zamawiający wyklucza z postępowania 
Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty 
w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 
nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4) Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o przynależności 
do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik 
nr 6 do SIWZ). 

 

9. Zamiana, wycofanie i zwrot oferty 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę 
przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 
zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert: 

a) W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, 
że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w ust. 13 
pkt 6 SIWZ z dopiskiem „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” 
będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności 
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. 

b) W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż 
ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli 
oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też 
przedłożenia nowych dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te 
złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić 
w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w ust. 13 
pkt. 6 SIWZ, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek 
„ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu 
oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmiany, zostaną dołączone do oferty. 

2) Wykonawca nie może wprowadzić zmiany do oferty oraz wycofać jej po upływie 
terminu składania ofert. 
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10. Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami oraz 
przekazywania o świadcze ń lub dokumentów, a tak że wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania si ę z Wykonawcami; 

1) W porozumiewaniu się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą obowiązuje zasada 
pisemności. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu i drogą elektroniczną, jednak pod 
warunkiem, że każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania pisemnie.  

2) Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:  

a) zakresie merytorycznym – Piotr Witkowski; 

b) w zakresie formalnym – Anna Bogdanowicz. 

3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. 12.03.2014r. Przedłużenie 
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na 
stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ. 

 

11. Termin zwi ązania ofert ą 

1) Postanowienia zwarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych 
od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni 
przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

2) Przedłużenia terminu związania z ofertą może dokonać również samodzielnie Wykonawca. 

 

12. Podwykonawstwo 

 
1)  Przez użytą w postępowaniu definicję: 

a) podwykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot, z którym Wykonawca zawarł umowę, 
za zgodą Zamawiającego, zgodnie z art. 6471 kc, na realizację części przedmiotu umowy. 

b) umowę o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o 
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą wykonawcą a innym podmiotem 
(podwykonawcą), a w przypadku roboty budowlanej także między podwykonawcą a 
dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

2) Zamawiający dopuszcza dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy i 
dalszego podwykonawcy tylko w przypadkach określonych we wzorze umowy. 
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3) Wykonawca zobowiązany jest dokonać płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. 

4) Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w realizacji przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wskazać część zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazwy podwykonawcy.  

5) Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej w całości lub 
części wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego 
na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

7) Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy/zmiany umowy, zgłosi 
pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane:  

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia;  

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 17 ust. 6 
niniejszej umowy. 

8) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 
3, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.  

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

10) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem pkt. 11. 

11) Zamawiający nie wymaga przedłożenia zawartych umów podwykonawstwa, których 
przedmiotem są dostawy i usługi o wartości mniejszej niż 5% wynagrodzenia określonego 
w ofercie i jednocześnie nieprzekraczającym 10.000,00 zł brutto. 

12) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny  
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

13) Do zwarcia umów z dalszymi podwykonawcami zastosowanie mają zapisy dotyczące 
zawierania umów pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą.  

14) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP- w celu   
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warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany udowodnić 
zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stosunku nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania. 

 

13. Opis sposobu przygotowania ofert 

1) Oferta Wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia winna być sporządzona 
w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim, napisana na maszynie 
do pisania, komputerze albo ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. 
Oferty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniami na język 
polski, sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych.  

2) Wszystkie załączniki do oferty winny być napisane w sposób czytelny i trwały, 
w języku polskim. 

3) Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc., muszą być parafowane 
przez Wykonawcę.  

4) Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz 
podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu 
Wykonawcy.  

5) Wzór oferty stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

6) Oferta musi być złożona w kopercie zabezpieczonej poprzez zaklejenie powinna 
zawierać nazwę i pełny adres Wykonawcy oraz adres Parku Górznieńsko-
Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego; Czarny Bryńsk 1; 87-320 Górzno oraz 
oznaczenie „Przetarg na budow ę ścieżki turystycznej „ Źródła Brynicy” wraz z 
małą infrastruktur ą” W przypadku innego oznakowania oferty, negatywne 
konsekwencje z otwarcia, nie przekazania koperty z ofertą dla komisji przetargowej, 
ponosi Wykonawca. 

7) Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP (zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do SIWZ);  

b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 PZP - załącznik nr 2 do SIWZ; (w przypadku wspólnego ubiegania się 
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 
każdego z nich); 

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, 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; (zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
SIWZ) (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców 
o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, Wykonawcy składają 
wspólny dokument); 
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d) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, 
Wykonawcy składają wspólny dokument); 

e) 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania 
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców  
w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 
każdego z nich); 

f) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji 
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ) (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

g) w przypadku wystąpienia podwykonawców: zakres powierzonych im części 
zamówienia (jeżeli dotyczy); 

h) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy); 

i) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, załączniki i oświadczenia 
(jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do 
oferty) - (jeżeli dotyczy); 

j) UWAGA:  zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, polega na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, a podmioty te będą 
brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych  
w ust. 7 pkt 2 i 5 - 6 SIWZ. oraz pisemne zobowi ązanie (lub inny dokument, 
o którym mowa w ust. 6 pkt 3 SIWZ) podmiotów, na których wiedzy 
i doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia, Wykonawca będzie polegał przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

8) Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz w przypadku polegania na innych podmiotach w zakresie spełnienie 
warunków, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te 
podmioty.  
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9) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z zasadami określonymi ust. 7 
SIWZ.  

10) Wszystkie strony załączników do oferty muszą być spięte (zszyte) w sposób 
zapobiegający zdekompletowaniu ich zawartości, a każda strona oferty winna być 
czytelnie opatrzona kolejnym numerem. 

11) W ofercie należy podać łączną cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia; 

12) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną 
ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie 
złożone przez niego oferty zostaną odrzucone z zastrzeżeniem ust. 8 SIWZ. 

13) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE 
STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 
z późniejszymi zmianami)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, 
oddzielenie spięte. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne,, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania 
w celu zachowania ich poufności. 

14) W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów PZP lub odrębnych 
przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych 
jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty. 

15) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

 

14. Wykonawcy składaj ący wspólnie ofert ę 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające 
w swojej treści następujące postanowienia: 

a) określenie celu gospodarczego dla jakiego porozumienie zostało zawarte, 

b) oznaczenie czasu trwania porozumienia obejmujący okres realizacji 
przedmiotu zamówienia,  

c) wykluczenie możliwości wypowiedzenia porozumienia przez któregokolwiek 
z Wykonawców do czasu wykonania zamówienia, 
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d) zakaz zmian w porozumieniu bez zgody Zamawiającego, 

e) porozumienie winno upoważniać jednego z Wykonawców we wszystkich 
sprawach związanych z ofertą i umową o realizacje zamówienia. 

4) Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału lub poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez wystawcę pełnomocnika lub notarialnie. 

5) Nie dopuszcza się składania umowy przestępnej Konsorcjum lub umowy zawartej 
pod warunkiem zawieszającym.  

6) Wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców lub Pełnomocnika. 

 

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Górznieńsko-
Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego; Czarny Bryńsk 1; 87-320 Górzno do dnia 
19.03.2014r. do godziny 10:00 

2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 
Krajobrazowego; Czarny Bryńsk 1; 87-320 Górzno do dnia 19.03.2014r. o godzinie 
10:20. 

 

16. Wizyta na przyszłych placach budów. 

1) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji przyszłych Placach Budów i jego otoczenia  
w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich 
danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 

2) Zamawiający nie przewiduje spotkania wyjaśniającego ani wizyty na Placach Budów. 

 

17. Opis sposobu obliczania ceny 

1) Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu 
przedmiotu zamówienia oraz zawierać podatek VAT. 

2) Przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy do obliczenia ceny. 

3) Zamawiający nie dopuszcza stosowania upustów poprzez dopisywanie na wzorze oferty. 
Upusty należy uwzględnić już w oferowanej cenie poszczególnych elementów przedmiotu 
zamówienia. 

4) Podana w ofercie cena może ulec zmianie tylko w przypadku zmniejszenia zakresu 
przedmiotu zamówienia. 

5) Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu wyrażoną w złotych polskich (PLN), do dwóch 
miejsc po przecinku. 

6) Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do 
zakończenia realizacji robót) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 
cywilny (Dz. U.64.16.93 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

„§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac,  
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§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

7) W związku z sytuacją określoną w pkt. 6 cena oferty musi zawierać wszelkie koszty 
niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikające wprost  
z dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót, jak również w dokumentacji tej nie ujęte, a bez których nie można wykonać 
zamówienia. Będą to m.in. następujące koszty, które musi zawierać cena oferty (koszty te 
należy uwzględnić w kosztach pośrednich robót budowlanych):  

a) robót przygotowawczych, demontażowych, wykończeniowych, porządkowych, 
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy;  

b) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon);  

c) zakwaterowanie pracowników wykonawcy oraz zapewnienie im zaplecza socjalnego  
i sanitarnego,  

d) wszystkie podatki i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy,  

e) koszty pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości 
materiałów i robót określonymi w STWiOR. 

8) Jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia zamieszonego w siwz, w tym z dokumentacji 
projektowej lub ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wynika, 
że należy wykonać inna ilość prac niż określona w przedmiarach robót lub należy wykonać 
inne prace nieujęte w przedmiarze robót – należy ten fakt zgłosić Zamawiającemu przed 
upływem terminu składania ofert. W przypadku zgłoszenia rozbieżności, wymagających 
modyfikacji SIWZ, Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany i jeżeli zajdzie taka 
konieczność przedłuży termin składania ofert.  

9) Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego  
z przepisami ustawy o podatku o towarów i usług oraz podatku akcyzowego jest 
równoznaczne z błędnym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 
pkt.8 PZP). 

10) Koszty ewentualnego odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca. 

11) Należy przewidzieć cały przebieg robót budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikające  
z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej. 

12) Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego 
ustalonego w dokumentacji wykonawczej, przedmiarach robót, SIWZ i Specyfikacji 
Technicznej jest ceną ryczałtową niezmienną do końca realizacji zadania. 

 

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie si ę kierował przy wyborze ofert wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny  ofert 

1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będzie następujące 
kryterium: 

cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia –100% 

a) Ocena nastąpi w skali od 0 do 100 pkt. 

b) Ilość punktów w kryterium cena za realizację przedmiotu zamówienia 
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przyznawana będzie według wzoru (dotyczy oceny przez jednego członka 
komisji):  

X/Y x 100 

gdzie: X-cena oferty z najniższą ceną, Y- cena oferty ocenianej. 

c) Maksymalna ilość punktów przyznana przez jednego z członków komisji 
przetargowej w powyższym kryterium wynosi – 100 pkt. 

d) Po dokonaniu oceny ofert przez poszczególnych członków komisji nastąpi 
podsumowanie przyznanych przez każdego z nich punktów, do dwóch 
miejsc po przecinku. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów 
zostanie wybrana. 

2) W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską 
cenę, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

3) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego 
oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez 
Zamawiającego. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych 
informacji. 

5) Ocena ofert w oparciu o podane w ust. 18 kryteria nastąpi na odrębnym posiedzeniu 
komisji przetargowej, po otwarciu ofert. 

6) Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawcę w sytuacjach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1-2 PZP. Ofertę takiego Wykonawcy uznaje się 
za odrzuconą. 

7) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z PZP; 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP; 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził 
się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

8) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
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a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię 
i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona 
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom kryterium oceny 
ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

9) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach, 
Zamawiający zamieści informację, o której mowa w pkt. 8 lit „a” również na stronie 
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

19. Informacje o formalno ściach, jakie powinny by ć dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 
PZP, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w ust. 19 pkt 1 SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia:  

a) w przypadku złożenia tylko jednej oferty;  

b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

3) Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę 
regulującą współpracę tych Wykonawców (umowę konsorcjum). 

4) Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji projekt tejże umowy (art. 647 KC). 

5) Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys 
ofertowy. 

6) Warunkiem zawarcia umowy jest przedłożenie uprawnień osób wykazanych do 
realizacji zamówienia wymienione w ust. 6 pkt. 1 lit. „d”. 

20. Wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

21. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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22. Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne waru nki umowy albo wzór 
umowy, je żeli Zamawiaj ący wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umow ę 
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkac h 

1) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 
ofertę, z uwzględnieniem punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej 
specyfikacji. 

2) O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 

3) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 
niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

4) Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

 

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących Wykonawcy w toku 
post ępowania o udzielenie zamówienia 

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu danego oraz poniósł lub może ponieść w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP. 

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego. 

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego 
ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 PZP. 

6) Wykonawca w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania może poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami PZP czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP. 

7) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców 
w sposób przewidziany w PZP dla tej czynności. 
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8) Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 PZP. Odwołanie regulują 
art. 180 – 198 PZP. 

 

24. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawia jący zawrze umow ę ramow ą, 
jeżeli Zamawiaj ący przewiduje zawarcie umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

25. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupeł niających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli Zamawiaj ący przewiduje 
udzielenie takich zamówie ń 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.  

 

26. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 
musz ą odpowiada ć oferty wariantowe, je żeli Zamawiaj ący dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

27. Adres poczty elektronicznej lub strony internet owej Zamawiaj ącego, je żeli dopuszcza 
porozumiewanie si ę droga elektroniczn ą 

Dopuszcza się porozumiewania drogą elektroniczną – e-mail: park@pkgorzno.strefa.pl 

 

28. Informacje dotycz ące walut obcych, w jakich mog ą być prowadzone rozliczenia 
między Zamawiaj ącym a Wykonawc ą, jeżeli Zamawiaj ący przewiduje rozliczenia 
w walutach obcych 

1) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 

2) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

29. Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

30. Wysoko ść zwrotu kosztów udziału w post ępowaniu, je żeli Zamawiaj ący przewiduje 
ich zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

31. Zmiana umowy 

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 

a) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji projektowej o 
czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany; 

b) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, 
które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; 
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c) zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było 
przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. ewentualne 
wykopaliska archeologiczne).  

d) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez 
zamawiającego,  

e) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych,  

f) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień 
zawinionych przez Zamawiającego,  

g) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski 
żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.  

h) ograniczenie zakresu robot wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub 
nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które 
wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji 
zamówienia; 

i) zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. 
Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od 
daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 
osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

j) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

k) zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek 
zamawiającego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego; 

l) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.  

m) zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy;  

n)  zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego;  

o)  zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych 
danych identyfikacyjnych, 

p)  zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, 

q)   istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji 
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili jego zawarcia. 

2) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się 
wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, za zgodą zamawiającego na wniosek 
Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawcę dopuszcza się pod 
następującymi warunkami: 

• zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania 
elementu robót,  

• rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze 
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, 
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• projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór autorski i 
zatwierdzony przez Zamawiającego, 

• zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
w sytuacji gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem 
kosztów wykonania robót zamiennych. 

3) Opóźnienia, o których mowa w pkt. 1, muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz 
muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika 
budowy i zamawiającego.  

4) W przedstawionych w pkt. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, 
z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
równy będzie okresowi przerwy lub przestoju 

5) W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca, który wniósł 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do 
przedłużenia terminu jego ważności. 

 

32. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP. 

 

33. Zawarto ść dokumentacji 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

2) Załączniki: 

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP – 
załącznik nr 1; 

b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 PZP. – załącznik nr 2; 

c) Wykaz osób – załącznik nr 3; 

d) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień – załącznik nr 4 

e) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 

f) Wzór oferty – załącznik nr 6 

g) Wzór umowy – załącznik nr 7 

h) Przedmiary robót – załącznik nr 8 

i) Dokumentacja projektowa – załącznik nr 9 

j) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 10. 

 


