SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej SIWZ)
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
podstawa prawna – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

NAZWA ZAMÓWIENIA:
Wykonanie podstawowej infrastruktury towarzyszącej ścieżką dydaktycznym:
“Mokry Kozub” , “Polanka Odkrywców”, “Między Lasek a wsią”, “Bieg życia lasu”
oraz “Góralski krąg” w ramach realizowanego projektu: “Uatrakcyjnienie oferty
turystyczno-dydaktycznej podnóża Babiej Góry poprzez przebudowę istniejących
i stworzenie sieci ścieżek pod nazwą “Babiogórska parzenica”.

Termin składania ofert: 16.12.2019 r. godz. 8.00
Otwarcie ofert: 16.12.2019 r. godz. 8.30

Zawoja, dnia 29.11.2019 r.

Zatwierdzam: …………………………………….
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi
34-222 Zawoja 1403
NIP 552-171-36-27, REGON 122462192
reprezentowany przez Dyrektora Parku - dra Tomasza Pasierbka
adres strony internetowej: www.bgpn.pl , https://bip.malopolska.pl/bgpn
e-mail: park@bgpn.pl , zamowienia@bgpn.pl ; tel. 33 / 8775 110
zwany dalej ,,Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”).
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

2.1.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. - dalej „PZP”), aktów
wykonawczych do PZP oraz zgodnie z zapisami dokumentu „Umowa Partnerstwa
2014-2020 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”

2.2.

Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

2.3.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw.
„procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do
przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1.

3.2.

Zamówienie dotyczy zadania pn. „Mokry Kozub.”, „Polanka Odkrywców.”, „Między
lasem a wsią.”, „Bieg życia lasu.” oraz „Góralski krąg. „INFRASTRUKTURA
DREWNIANA wraz z jej montażem” w ramach realizacji projektu: “Uatrakcyjnienie
oferty turystyczno-dydaktycznej podnóża Babiej Góry poprzez przebudowę istniejących
i stworzenie sieci ścieżek pod nazwą “Babiogórska parzenica” RPMP.06.01.04-120187/18.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych polegających na budowie
infrastruktury umożliwiającej zapoznanie się z informacjami edukacyjnymi o walorach
przyrodniczych Babiogórskiego Parku Narodowego oraz zwiększających świadomość
na temat ochrony przyrody i budzące pozytywne postawy ekologiczne wśród
społeczeństwa.
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3.3.

3.4.
3.5.

Zamówienie będzie realizowane na istniejących i nowotworzonych ścieżkach
dydaktycznym znajdującym się w Babiogórskim Parku Narodowym: „Mokry Kozub.”,
„Polanka Odkrywców.”, „Między lasem a wsią.”, „Bieg życia lasu.” oraz „Góralski kręg.”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ –
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień::
30195000 – 2 Tablice
39113600 – 3 Ławki
39142000 – 9 Meble ogrodowe
31523200 – 0 Trwałe znaki informacyjne
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

3.7.

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z zasadami
obowiązującymi w Babiogórskim Parku Narodowym wyszczególnionymi we „Wzorze
umowy” stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

3.8.

Pracę objęte przedmiotem zamówienia odbywać będą się w terenie górskim na
obszarze objętym ochroną przyrody, na wysokości od: 600 do 650 m. n.p.m.

3.9.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

3.10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów.
3.11. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia
podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z
udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej
ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku
wskazania w ofercie podwykonawstwa - wykonawca będzie mógł wprowadzić
podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
3.12. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu
zamówienia polegające na wykonaniu elementów infrastruktury edukacyjnej wg. opisu
zamówienia oraz ich montażu, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).
1) W celu weryfikacji zatrudnienia osób o których mowa powyżej wykonawca przedstawi
dokumenty o których mowa w §3 ust. 18 umowy (wzór umowy - załącznik nr 6 do
SIWZ).
2) Nie realizowanie czynności z zakresu przedmiotu zamówienia przez osoby o których
mowa powyżej skutkować będzie naliczeniem kar umownych określonych w §11
umowy (wzór umowy- załącznik nr 6 do SIWZ).
3) Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji w której
wykonawca lub podwykonawca osobiście wykonują powyższe czynności (np. osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).
4) Zamawiający dopuszcza możliwość, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie
roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty.
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4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Zamówienie winno zostać wykonane do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Za wykonanie
zamówienia przyjmuje się wykonanie całości przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ oraz
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone podpisanym przez
obie strony protokołem odbioru robót.
5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 67 UST. 1 PKT 6 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH
ZAMÓWIEŃ.
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 PZP.
.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA.
6.1.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 PZP. Na podstawie:
6.1.1. art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i
2260, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791,
z późn. zm.);
6.1.2. art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie
naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności
gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
6.1.3. art. 24 ust. 5 pkt 3 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których
mowa w ust. 1 pkt 14 PZP, uprawnione do reprezentowania wykonawcy
pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a PZP
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6.2.

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
6.1.4. art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę
w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
6.1.5. art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego
prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6.1.6. art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu
zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o
którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP;
6.1.7. art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną
decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów
prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
złotych;
6.1.8. art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące
płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15
PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące:
6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w w/w zakresie dla
postępowania.
6.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w w/w zakresie dla
postępowania.
6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat pr zed upływem
terminu składania of ert a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w t ym okresie należycie zr ealizował co naj mniej
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jedną r obotę budowlaną o charakterze zgodnym z pr zedm iotem
zam ówienia o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto.
Przez
charakter
zgodny
z
przedmiotem
zamów ienia
zamaw iający rozumie wykonanie i montaż drewnianych elementów
infrastruktury ścieżek edukacyjnych lub turystycznych.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z
formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy oraz informacje
zawarte w dokumentach wymienionych w rozdziale 7 SIWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2. winien spełniać co
najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania.
Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania,
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
7.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w
pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt 6.2. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące
oświadczenia i dokumenty:
7.1.1 oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do
wykluczenia, złożone na formularzu określonym w załączniku nr 3 do SIWZ.
7.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.2

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
(1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
(2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz
(3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
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7.3

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww.
informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w
załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

7.4

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu:
7.4.1 w ykazu robót budow lanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat pr zed upływem terminu składania of ert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w t ym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaj u, wartości, daty, miejsca wyk onania i
podmiotów, na r zecz któr ych r obot y t e zostały wykonane (Załącznik
nr 5 do SIW Z), z załączeniem dowodów określających czy te robot y
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności inf ormacji o
tym, czy robot y zostały wykonane zgodnie z pr zepisami prawa
budowlanego i pr awidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są ref erencje bądź inne dokumenty wystawio ne pr zez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej pr zyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty;
7.4.2 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 PZP;
7.4.3 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
7.4.4 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
7.4.5 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
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potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
7.5.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

zamieszkania

poza

terytorium

7.5.1 o których mowa w pkt 7.4.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
7.5.2 o których mowa w pkt 7.4.3 składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP.
7.6. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 7.5.1. lit. a) oraz w pkt 7.5.2 ust. powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 7.5.1 lit. b) powinny być wystawiane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.5.,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 7.6. stosuje się odpowiednio.
7.8.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.

7.9. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający
przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania
ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
7.10. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum):
7.10.1

w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

7.10.2 oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba
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podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji.
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty –
treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
7.10.3

oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.

7.10.4

dokumenty, o których mowa w pkt 7.4.2-7.4.3. obowiązany będzie złożyć każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

7.10.5

wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą
ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

7.10.6

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą
spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania
zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak
też dla wszystkich partnerów;

7.10.7

Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania
umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

7.11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.
8.1.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za
wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 7
niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa
w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.

8.2.

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.

8.3.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Babiogórski Park Narodowy z
siedzibą w Zawoi, 34-222 Zawoja 1403.

8.4.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowienia@bgpn.pl

8.5.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za
pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron,
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

8.6.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

8.7.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
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składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o
którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści
wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8.8.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w rozdz. 8. pkt 8.7 niniejszej SIWZ.

8.9.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.

8.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
8.11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający udostępni na stronie
internetowej www.bgpn.pl/przetargi bądź www.bip.malopolska.pl/bgpn
8.12. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, to
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
8.13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Michał Hudyka.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na
jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi
do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale
SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty
w swojej siedzibie.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
9.1.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:
2000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

9.2.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielonych 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).

9.3.

Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w:
Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie
nr rachunku: 46 1130 1150 0012 1252 7890 0001
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przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium
w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku
Zamawiającego. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: ,,ZP-14/2019”.
9.4.

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać:
- termin obowiązywania (musi obejmować okres związania ofertą począwszy od
upływu terminu składania ofert),
- kwotę (równa kwocie wadium),
- jednoznacznie określonego gwaranta lub poręczyciela (wystawiającego gwarancję
lub poręczenia),
- określonego beneficjenta gwarancji,
- 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),
- 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),
- nieodwołalność gwarancji lub poręczenia (gwarant lub poręczyciel nie może odwołać
zobowiązania wynikającego z udzielonej gwarancji lub poręczenia).

9.5.

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.

9.6.

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.

9.7.

Oryginał dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

9.8.

W przypadku wykonawcy który wniósł wadium, a nie złożył do upływu terminu
składania ofert swojej oferty, Zamawiający zwraca wadium na wniosek wykonawcy
który nie złożył oferty do upływu terminu składania ofert.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1.
10.2.

Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Zgodnie z
art. 85 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1.

Przygotowanie oferty:
11.1.1. Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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Zawierać powinna: opis zadania, wartość netto zadania, % podatku VAT,
wartość brutto.
11.1.2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego
zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, postanowień
projektu umowy, oraz informacji i wyjaśnień uzyskanych od
Zamawiającego.
11.1.3. Cena Ofertowa powinna uwzględniać wynagrodzenie za wszystkie
obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zadania
określonego w niniejszej SIWZ, które powinien był przewidzieć.
11.1.4. Do oferty powinny być dołączone wszelkie dokumenty i oświadczenia
zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 7 pkt 7.1. 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 niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
11.1.5. 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).
11.1.6. 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.
11.1.7. 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.
11.1.8. 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 łącznie.
11.1.9. 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.
Dokumenty złożone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie
będą brane pod uwagę.
11.1.10. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
11.1.11. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie
jedną ofertę.
11.2.

Oferta wspólna – w przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi
spełniać następujące warunki:
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11.3.

11.2.1.

Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego
przedstawiciela/partnera wiodącego.

11.2.2.

Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego
wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z
partnerów.

11.2.3.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

Wymagania dotyczące opakowania/koperty z ofertą.
11.3.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie,
gwarantującym zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej
nienaruszalność do terminu otwarcia.
11.3.2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do
Zamawiającego na adres:
Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi
34-222 Zawoja 1403
11.3.3.

Oznakowanie koperty/opakowania:
ZP-14/2019 - PRZETARG NIE OTWIERAĆ PRZED
dniem 16.12.2019. r. godz. 8:30.

Koperta oprócz opisu j/w winna zawierać nazwę, adres wykonawcy nr telefonu oraz adres
email.
11.4. Zmiany w ofercie.
11.4.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i
uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed upływem terminu
składania ofert.
11.4.2. Wprowadzone zmiany musza być złożone w/g takich samych zasad jak
oferta, w kopercie z dopiskiem „ZMIANA”.
11.4.3. 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.
11.4.4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (w/g takich
samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie
„WYCOFANIE”.
11.4.5. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane na sesji publicznego
otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami, których dotyczy
wycofanie nie będą otwierane.
11.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
12.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Pokój nr 103 (sekretariat), do dnia
16.12.2019 r. do godz. 8:00.
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12.2. Zamawiający zwróci niezwłocznie wykonawcom oferty (bez otwierania), które zostały
złożone po terminie.
12.3. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9a, w dniu 16.12.2019r
o godz. 8:30.
12.4. Otwarcie ofert jest jawne.
12.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert
Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej.

13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
13.1. Cena oferty musi wynikać z opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1
do SIWZ i uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
13.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia.
13.3. Cena może być tylko jedna dla całości zamówienia.
13.4. Cena nie ulega zmianie przez okres obowiązywania umowy.
13.5. Wykonawca składając ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
13.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
14. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA OFERT.

14.1. Zamawiający przy wybor ze najkorzystniejszej
następujące kryter ia oceny of ert

of erty będzie stosował

Cena brutto (C) – 60%
Okres gw arancji jakości (G) – 40%
Of erty oceniane będą punktowo dla każdego kryter ium oddzielnie. O
wybor ze najkor zystniejszej of erty zdecyduje naj większa liczba zdobyt ych
punktów łącznie we wszystkich kryt eriach.
P = C + G - łączna liczba zdobyt ych punktów
Za najkorzyst niejszą uznana zost anie of erta, która uzyska naj większą
liczbę punktów.
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14.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryter iów:
14.2.1. W ramach kryter ium „Cena” ocena of ert zostanie dokonana pr zy
zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w r amach kryter ium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród of ert ocenianych
Co - cena of erty ocenianej
Ocenie w ramach kryter ium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutt o
podana w f ormular zu of erty (załącznik nr 2 do SIW Z).
Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli złożono of ertę,
której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z pr zepisami o podatku od towar ów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej of erty dolicza do pr zedstawionej w niej
ceny podatek od t owarów i usług, który m iałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z t ym i pr zepisam i.
14.2.2. W ramach kryterium okres gw arancji jakości
zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

ocena of ert

Okres gw arancji badanej ofert y / m -cy/
G =

---------------------------------------------------- x 100 pkt x 40 %
Okres gw ar ancji najdłuższ y z ofert /m -cy/

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 m-cy i dłuższy niż 60 m -cy.
W przypadku gdy W ykonawca w f ormular zu of erty poda krótszy niż
wym agany okres gwarancji, of erta W ykonawcy zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust . 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Jeżeli W ykonawca poda w f ormular zu of erty okres gwarancji w latach,
Zamawiający pr zeliczy go na miesiące wg zasady 1 rok = 12 miesięcy.
Jeżeli W ykonawca nie poda (nie wpisze) w f ormular zu of erty okresu
gwarancji, Zamawiaj ący pr zyjmie do oceny minimalny ( wymagany) 36 miesięczny okres gwarancji, a w pr zypadku wyboru of erty W ykonawcy
okres ten zostanie uwzg lędniony w umowie.
Jeżeli W ykonawca zaof eruje okres gwarancji dłuższy niż 60 - m-cy,
Zamawiający do oceny of erty pr zyjm ie okres 60 m -cy, a w pr zypadku
wybor u of erty W yk onawcy, do umowy zostanie wpisany okres gwarancj i
zgodny ze złożoną of ertą.
14.3. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po pr zecinku lub z większą
dokładnością, jeżeli przy zast osowaniu wym ienionego zaokrąglenia nie
wystąpi różnica w ilości pr zyznanych p unktów wynikająca z m ałej różnicy
zaof erowanych cen.

15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
S IWZ ZP -1 4/ 2 01 9
S t r o n a | 15 z 19

WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY.
Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących
formalności:
1)
wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;
2)
przedłożyć Zamawiającemu:
umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się
przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.2. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr
6 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem
podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.
15.1.

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE PUBLICZNE.
16.1. Środki ochrony pr awnej pr zysług ują wykonawcy, a także innem u
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zam ówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia pr ze z
zam awiającego przepisów ustawy Pr awo zam ówień publicznych.
16.2. Szczegółowe uregulowania w pr zedmi ocie środków ochrony prawnej
przysługujących W ykonawcom znajdują się w dziale VI ustawy - Prawo
zam ówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
17.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5% maksymalnej
wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy,
proporcjonalnie do zaoferowanej ceny brutto.
17.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;

3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

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.
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17.4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
18. ZLECANIE ROBÓT/USŁUG PODWYKONAWCOM.
18.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć
(podwykonawcy) jest zobowiązany do:

wykonanie

części

robót

innej

firmie

18.1.1. określenia w złożonej ofercie (załącznik 2 do SIWZ) informacji jaka część
przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem
jego danych.
18.1.2. wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem
podwykonawców i dalszych podwykonawców Zamawiający ureguluje na
zasadach określonych w umowie.
18.1.3. przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają
przepisy art. 143a do 143d ustawy PZP.
18.1.4. zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się powołuje,
zobowiązuje wykonawcę aby ten wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenia i
na wezwanie zamawiającego dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy (oświadczenia i dokumenty są
składane na zasadach określony w SIWZ jak dla wykonawcy)
18.1.5. dla podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji zamówienia, zapisy pkt.
18.1.4. stosuje się odpowiednio.
18.1.6. jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
18.1.7. powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia
18.1.8. Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia
o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy który nie
udostępnił swoich zasobów.
18.1.9. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia
zgłosić nowych podwykonawców do realizacji zamówienia jeżeli uzna, że jest to
niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
19. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ
ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
I. Administrator danych osobowych
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I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Babiogórski Parku Narodowego z
siedzibą w Zawoi, 34-222 Zawoja 1403, NIP: 552-171-36-27, Regon 122462192;
II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Babiogórskim Parku
Narodowego z siedzibą w Zawoi, kontakt: iodo@bgpn.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora z dopiskiem „Inspektor ODO”;
III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie zgodnym z ustawą PZP oraz w celu realizacji umowy z Wykonawcą, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i
odnowienie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Babiogórskiego Parku
Narodowego” (grant Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”)
IV. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.),
dalej „ustawa Pzp”, oraz podmiotom kontrolującym prawidłowość realizacji zadania w
ramach otrzymanego grantu. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom
przetwarzającym świadczącym dla administratora usługi informatyczne i prawnicze oraz
wykonawcom usług pocztowych.
V. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od roku zakończenia
grantu.
VI. Prawa i obowiązki osób, których dane dotyczą
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. ;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO.***
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Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.;
VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
VIII. Dodatkowe informacje:
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony
danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

20. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

21. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

22. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU.

23. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;
Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału i braku przesłanek
wykluczenia,
Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;
Załącznik nr 5 – wykaz usług;
Załącznik nr 6 – wzór umowy;
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