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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1.Zamawiający 
Drawieński Park Narodowy, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno 

NIP 594-160-06-92 
tel. 95 768 20 51 
fax. 95 768 25 10 
e-mail: dpn@dpn.pl 
www.dpn.pl 

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: 
„Usługi gospodarki rezerwatowej na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego w roku 
2014” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 
 
Zamówienie w części będzie sfinansowane ze środków funduszu leśnego. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz 39 - 46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
Wartość zamówienia przewyższa równowartość 130 000 euro. Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy 
został zastosowany 21 dniowy termin składania ofert. 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

             Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki rezerwatowej zgodnie z zakresem  
w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013r,  poz. 
627 z późn. zm.). Zamówienie jest podzielone na 5 części zwanych pakietami. Opis przedmiotu 
zamówienia dla poszczególnych pakietów znajduje się w następujących załącznikach do 
niniejszej specyfikacji. 

Załącznik nr 1.1 Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 1 – O.O. Sitno 
Załącznik nr 1.2 Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 2 – O.O. Pustelnia 
Załącznik nr 1.3 Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 3 – O.O. Knieja 
Załącznik nr 1.4 Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 4 – O.O. Dębina, O.O. 
Kamienna 
Załącznik nr 1.5 Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 5 – O.O. Ostrowiec 
 
Wykonawca może złożyć po 1 ofercie na wszystkie pakiety. Oferta złożona na dany pakiet 
musi obejmować wszystkie pozycje (prace) tworzące pakiet. 
 
Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia na dalsze/inne części zamówienia niż 
opisane w SIWZ.        
       
Zamawiający uzna ofertę za złożoną poprawnie, jeżeli będzie ona obejmować cały zakres 
prac przewidzianych w SIWZ.  
 
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym 
Słownikiem Zamówień: 
 

77200000-2 Usługi leśnictwa 
 

1. Poszczególne pozycje robót wraz z ich czasochłonnością określa katalog norm czasu pracy 
wprowadzony do stosowania przez Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego Zarządzeniem 
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nr K-0100-78/2011 z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu 
dla prac wykonywanych w ekosystemach Drawieńskiego Parku Narodowego. 
2.  Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia. 
 
   1)  Warunki wykonywania i finansowania zadania: 

a) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie. Terminy 
i kolejność wykonania poszczególnych prac wyszczególnionych w załącznikach nr 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 do SIWZ, określone zostaną w zleceniach prac do wykonania, 
sporządzanych przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego (konserwatora 
Obwodu Ochronnego), przyjętych do realizacji przez Wykonawcę i zatwierdzonych do 
realizacji. Odbiór ilościowo – jakościowy prac może być dokonywany przez 
wyznaczonego pracownika Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy. 
Zgodnie ze Zleceniem prac sporządzony zostanie Protokół Odbioru Robót (POR). 
Protokół Odbioru Robót jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną przez 
Wykonawcę usługę. Należność za usługę będzie płatna przelewem z konta 
Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo 
wystawionej faktury.  

b) Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu zadań opisanych do wykonania  
i określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz określonych w zleceniach prac do 
wykonania, wynikającą z przyczyn przyrodniczo – klimatycznych, a także innych  
niezależnych od Zamawiającego (np. zmiany środowiska, które wywołały anomalie 
pogodowe, masowy rozród szkodników, konieczność zmiany technologii prac, 
załamanie rynku drzewnego itp.). Zamawiający przy zaistnieniu w/w sytuacji będzie 
przede wszystkim kierował się zapisami art. 145 Pzp tzn. korzystać będzie z tego 
prawa jeżeli dojdzie do sytuacji, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy. Zmniejszone 
wynagrodzenie będzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione  
w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych prac. W przypadku,  
o którym mowa wyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
za rzeczywiście wykonaną część umowy.   

 
2) Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie pozyskania i zrywki nie może powodować 

uszkodzeń drzew stojących powyżej 5% ilości drzew na powierzchni objętej usługą jak 
również nie może naruszać wskazanych przez pracowników Zamawiającego stanowisk 
organizmów chronionych a także miejsc lęgowych w okresie wysiadywania jaj. 

 
3) W związku z wymaganiami BHP oraz Ustawą Prawo Ochrony Środowiska: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników podczas prac                         
z pozyskania drewna w buty z metalowymi wkładkami oraz stosowania kamizelek 
kontrastowych. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do używania zestawów absorpcyjnych podczas awarii 
urządzeń mechanicznych (sorbentów lub mat absorpcyjnych).  

c) Wykonawca zapewni, że pracownicy zostaną zobowiązani do używania absorbentów 
oleju w miejscach napełniania pilarek oraz wyposażenia ciągników zrywkowych                  
i innych pojazdów w absorbenty oleju. W przypadku pilarek zamiast absorbentów 
można używać karnistrów z bezpiecznymi końcówkami. 

d) Wykonawca zapewni prawidłową utylizację odpadów niebezpiecznych 
(wykorzystanych sorbentów, olejów itp.), oddając je do firm prowadzących tego typu 
działalność.  

e) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji przekazanych odpadów 
niebezpiecznych w postaci „Karty przekazania odpadów”.  

f) W/w odpady Wykonawca za swoją odpłatnością może przekazać firmie, która 
dostarczyła niebezpieczne materiały.  

 
4)   Realizację przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz zasadami obowiązującymi w Drawieńskim Parku Narodowym,  
w szczególności zgodnie z: 
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a) Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2013r. poz. 627 ze 
zm. ), 

b) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006r. w sprawie bezpieczeństwa                  
i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. 
Nr 161 poz. 1141), 

c) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22.03.2006r. w sprawie szczegółowych 
zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58 poz. 405 z późn. zm.), 

d) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.           
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych                  
i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), 

e) Zasadami hodowli lasu wprowadzonymi Zarządzeniem nr 53 Dyrektora Generalnego 
LP z dnia 21.11.2011r., 

f) Instrukcją ochrony lasu wprowadzoną Zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego LP 
z dnia 22.11.2011r., 

g) Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac  
z zakresu gospodarki leśnej wprowadzoną Zarządzeniem Nr 36 Dyrektora 
Generalnego LP z dnia 20.04.2012r., 

h) Polską Normą PN-D-95000/2002. Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości  
i cechowanie oraz innymi normami stosowanymi (odpowiednio) podczas wyrobu 
surowca drzewnego. 

 
W przypadku zmiany w/w aktów prawnych w trakcie realizacji umowy Wykonawca uwzględni te 
zmiany. Obowiązujące Instrukcje i Zarządzenia są dostępne w siedzibie Zamawiającego. 

  
3. Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie 
chce powierzyć podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części 
zamówienia podwykonawcy  to musi wypełnić i  załączyć do oferty załącznik nr 3 do SIWZ. 
 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 Termin realizacji przedmiotu zamówienia: zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 
podpisania umowy do dnia 31.12.2014r. zgodnie z procesami przyrodniczymi zachodzącymi w 
sezonie, oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 72 Ministra Środowiska z dnia  
20 grudnia 2012r. w sprawie zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego. 
 

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 
UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ  

 
 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w wysokości nie 
przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego liczonej w obrębie każdego pakietu 
zamówienia i podlegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i na zgodności z 
przedmiotem zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 
podstawowego (terminu podpisania umowy). 
 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki rezerwatowej zgodnie  
z zakresem w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 
627 ze. zm.).Zamówienie jest podzielone na 5 części zwanych pakietami. Opis przedmiotu 
zamówienia dla poszczególnych pakietów znajduje się w następujących załącznikach do 
niniejszej specyfikacji. 

Załącznik nr 1.1 Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 1 – O.O. Sitno 
Załącznik nr 1.2 Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 2 – O.O. Pustelnia 
Załącznik nr 1.3 Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 3 – O.O. Knieja 
Załącznik nr 1.4 Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 4 – O.O. Dębina, O.O. Kamienna 
Załącznik nr 1.5 Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 5 – O.O. Ostrowiec 
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6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), a spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 w/w ustawy, a 
więc: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2) posiadają wiedzę i doświadczenie  
3) dysponują odpowiednim potencjałem techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
 

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  
 
2. Celem spełnienia warunku zawartego w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Wykonawca musi wskazać, iż: 
2.1  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 usługę w zakresie  
związanym z gospodarką rezerwatową i o charakterze odpowiadającym przedmiotowi 
zamówienia dla danej części, na którą Wykonawca składa ofertę. Przez usługę  
o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia Zamawiający będzie uważał 
prace wykonywane na obszarach chronionych, w których zakres wchodziły:  
- prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna,  
- prace z zakresu hodowli lasu, 
- prace z zakresu ochrony lasu, 
- prace z zakresu p.poż. 

 
 Wykazane usługi muszą być o wartości nie mniejszej niż: 

Pakiet nr 1 – O.O. Sitno                          -  90.000 zł 
Pakiet nr 2 – O.O. Pustelnia                          - 170.000 zł 
Pakiet nr 3 – O.O. Knieja                          - 170.000 zł 
Pakiet nr 4 – O.O. Dębina, O.O. Kamienna   - 110.000 zł 
Pakiet nr 5 – O.O. Ostrowiec                           - 80.000 zł 

 
Jeśli Wykonawca składać będzie ofertę na więcej niż na jedną część zamówienia, wówczas: 

 dla każdej części musi wykazać inną usługę o wartości minimalnej dla danej części lub 

 musi wykazać jedną usługę o wartości nie mniejszej niż suma wartości minimalnych 
wszystkich części, na które składa swoją ofertę. 

Wykonawca nie może sumować usług o mniejszej wartości jak dana część zamówienia opisana 
w SIWZ celem uzyskania wartości spełniającej warunek.  
Za obszary chronione Zamawiający będzie uważał teren: parku narodowego, rezerwatu 
przyrody, parku krajobrazowego lub obszaru Natura 2000.  
 
2.2 dysponuje/będzie dysponować odpowiednim potencjałem kadrowym umożliwiającym 

prawidłowe i terminowe wykonanie robót objętych niniejszym zamówieniem, odpowiednio dla 
poszczególnych części zamówienia. Wykonawca składający ofertę na więcej niż na jedną 
część zamówienia musi dysponować łącznie potencjałem kadrowym wszystkich części 
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zamówienia na które składa ofertę. Dla każdej części zamówienia Wykonawca musi 
dysponować: 

- minimum trzema osobami z zaświadczeniami o odbyciu z wynikiem pozytywnym 
szkolenia uprawniającego do pracy z użyciem pilarki (§ 21 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej – Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz 
1141).  

 
2.3 dysponuje/będzie dysponować  sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia. 

Wykonawca składający ofertę na więcej niż na jedną część zamówienia musi 
dysponować łącznie sprzętem wszystkich części zamówienia na które składa ofertę. Dla 
poszczególnych części zamówienia Wykonawca musi dysponować minimum:  
- trzema pilarkami spalinowymi, 
- dwoma ciągnikami rolniczymi przystosowanymi do półpodwieszonej i nasiębiernej 
zrywki drewna lub specjalistycznymi leśnymi ciągnikami zrywkowymi (ciągnik musi być 
przystosowany do zrywki drewna długiego oraz krótkiego), 
- dwoma wózkami przystosowanymi do zrywki nasiębiernej, 
- trzema wykaszarkami ręcznymi na wysięgniku, 
- jednym ciągnikiem z przyczepą do przewozu materiałów. 

 
2.4 Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż 50 000 zł, na każdą część 
zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy, tj. do 31.12.2014r.  

 
3 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
podlega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda 
dokumentów dotyczących w szczególności: 
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innymi podmiotami, 
d) zakresu i okresu działu innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.   
 
4 Zgodnie z art. 22 ust 2d Wykonawca wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 
5, albo informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej. 
 
5. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, 
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 7 
SIWZ. Z  treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki 
Wykonawca spełnił. 
 
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców spełniających 
którąkolwiek z przesłanek określonych w art. 24  
Zamawiający oceni czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania z powodu spełnienia 
przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy odpowiednio na podstawie złożonych wraz z 
ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1-6 
rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013 r., poz. 231), zwanego dalej 
rozporządzeniem, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia, tj.:  
6.1  Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 
6.2 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
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wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
6.3 Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, ze uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 
6.4 Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, ze uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
6.5 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt.4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
6.6 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt.9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich 
nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.  
 
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6 niniejszego rozdziału: 
- 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 i zdrowotne 
albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
– składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkani albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym art. 24 
ust. 1 pkt 4-8, 10, 11 ustawy. 
 
9. Zamawiający oceni czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania z powodu 
spełnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy na podstawie złożonej wraz z 
ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz. 331, z późn.zm.) albo 
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 
10. Wymagane dokumenty zostały szczegółowo opisane w rozdziale VII SIWZ.  
11 Ocena wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na 
zasadzie Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne przesłanki określone w art. 24 
ust. 1 pkt. 1 –11 ustawy.  

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU 

 
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 Formularz oferty 
 
2) Kalkulacje ofertowe opracowane na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i wypełnione 
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zgodnie z n/w załącznikami: 
Załącznik nr 2.1  Formularz obliczenia ceny dla  Pakietu nr 1 – O.O. Sitno 

 Załącznik nr 2.2  Formularz obliczenia ceny dla  Pakietu nr 2 – O.O. Pustelnia 
 Załącznik nr 2.3  Formularz obliczenia ceny dla  Pakietu nr 3 – O.O. Knieja 
 Załącznik nr 2.4  Formularz obliczenia ceny dla  Pakietu nr 4 – O.O. Dębina, O.O. 
Kamienna 
 Załącznik nr 2.5  Formularz obliczenia ceny dla  Pakietu nr 5 – O.O. Ostrowiec  

 
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 

pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w tym 
oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany 
jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie  
z załącznikiem nr 4 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

 
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień 
publicznych, Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty: 
 
1)  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, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
2)  Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, ze uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 
3)  Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, ze uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
4) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt.4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt.9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
6) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.  Nr 50, poz. 331 ze zm.) albo 
informacja o tym, że nie należy do tej grupy – załącznik nr 9 do SIWZ.  

 
3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do 
oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 
 
1)  Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z referencjami 
potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie, zawierającymi wartości, zakres 
przedmiotu, termin wykonywania i nazwę obszaru chronionego.  
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Wykonawca musi wskazać, iż: 

 a)  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 usługę  
w zakresie usług związanych z gospodarką rezerwatową i o charakterze odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia dla danej części na którą wykonawca składa ofertę. Przez usługę 
o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia Zamawiający będzie uważał 
prace wykonywane na obszarach chronionych, w których zakres wchodziły:  
- prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna,  
- prace z zakresu hodowli lasu, 
- prace z zakresu ochrony lasu, 
- prace z zakresu p.poż. 

 
Za obszary chronione Zamawiający będzie uważał teren: parku narodowego, rezerwatu 
przyrody, parku krajobrazowego lub obszaru Natura 2000.  

   
b) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 usługę  
w ciągu jednego roku w zakresie usług związanych z gospodarką rezerwatową  
i o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia dla danej części, na którą 
Wykonawca składa ofertę. Wykazane usługi muszą być o wartości nie mniejszej niż: 

Pakiet nr 1 – O.O. Sitno                            - 90.000 zł 
Pakiet nr 2 – O.O. Pustelnia                          - 170.000 zł 
Pakiet nr 3 – O.O. Knieja                          - 170.000 zł 
Pakiet nr 4 – O.O. Dębina, O.O. Kamienna   - 110.000 zł 
Pakiet nr 5 – O.O. Ostrowiec                            - 80.000 zł 

 
 Jeśli Wykonawca składać będzie ofertę na więcej niż na jedną część zamówienia, wówczas: 

 dla każdej części musi wykazać inną usługę o wartości minimalnej dla danej części lub 

 musi wykazać jedną usługę o wartości nie mniejszej niż suma wartości minimalnych 
wszystkich części, na które składa swoją ofertę. 

Wykonawca nie może sumować usług o mniejszej wartości jak dana część zamówienia 
opisana w SIWZ celem uzyskania wartości spełniającej warunek.  

 
Wykonawca wypełnia - załącznik nr 5 do SIWZ -  wykaz usług 

 
2) Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć  

w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do 
wykonania zamówienia, dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe, 
(uprawnienia do pracy pilarką, zaświadczenia i świadectwa ukończenia kursów pilarz 
operator pilarek spalinowych - drwal lub inne równoważne dokumenty potwierdzające 
wymagane kwalifikacje), a także zakresem wykonywanych czynności i podstawą do 
dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 6 do 
SIWZ - wykaz osób. 
Ze złożonego w/w załącznika ma wynikać, że Wykonawca dysponuje minimum trzema 
osobami z zaświadczeniami o odbyciu z wynikiem pozytywnym szkolenia uprawniającego 
do pracy z użyciem pilarki (§ 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 
2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac  
z zakresu gospodarki leśnej – Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz 1141).  
Wykonawca składający ofertę na więcej niż na jedną część zamówienia musi dysponować 
łącznie potencjałem kadrowym wszystkich części zamówienia na które składa ofertę. 
W przypadku gdy osoby wymienione w wykazie nie są pracownikami Wykonawcy, 
Wykonawca ma przedstawić dla wszystkich części pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia osób (np. zgodnie  
z załącznikiem nr 6A do SIWZ – zobowiązania innych podmiotów – osoby). 

 
3) Wykaz niezbędnych do wykonania narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie 

dysponował Wykonawca - załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz sprzętu. 
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Ze złożonego  w/w załącznika ma wynikać, że Wykonawca dysponuje minimum:  
- trzema pilarkami spalinowymi, 
- dwoma ciągnikami rolniczymi przystosowanymi do półpodwieszonej i nasiębiernej 
zrywki drewna lub specjalistycznymi leśnymi ciągnikami zrywkowymi (ciągnik musi być 
przystosowany do zrywki drewna długiego oraz krótkiego), 
- dwoma wózkami przystosowanymi do zrywki nasiębiernej, 
- trzema wykaszarkami ręcznymi na wysięgniku, 
- jednym ciągnikiem z przyczepą do przewozu materiałów. 

Wykonawca składający ofertę na więcej niż na jedną część zamówienia musi dysponować 
łącznie sprzętem wszystkich części zamówienia, na które składa ofertę. 
W przypadku dzierżawienia sprzętu, użyczenia bądź leasingu, Wykonawca ma przedstawić dla 
wszystkich części pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do 
wykonania zamówienia sprzętu (np. zgodnie z załącznikiem nr 7A do SIWZ – zobowiązania 
innych podmiotów – sprzęt). 
  
4. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez 
Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
Zamawiający żąda złożenia: 
1) Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu (może być oświadczenie Wykonawcy), że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności na sumę nie mniejszą jak 50 000 zł na jedną część zamówienia  przez cały okres 
obowiązywania umowy, tj. do 31.12.2014r. W przypadku składania ofert na kilka części 
zamówienia powyższą kwotę należy pomnożyć o wielokrotność części, na które składana jest 
oferta. 
 
5. Oświadczenie o części zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcom wraz 
z określeniem zakresu rzeczowego i procentowego udziału finansowego w realizacji 
zadania - załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
6. Dokumenty, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ, należy złożyć w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
 
7. Oferty wspólne przedstawione przez wykonawców składających się z dwóch lub więcej 
przedsiębiorstw jako partnerów (np. konsorcjum), będą musiały spełniać następujące 
wymagania: 
a) oferta będzie zawierać informacje dla każdego partnera konsorcjum, 
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. Osoba 

podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi 
wynikać z treści pełnomocnictwa - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres 
umocowania. 

c) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie 
z jej postawieniami, 

d) jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony jako partner kierujący (lider), 
upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla  
i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów, 

e) zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy  
w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego  
z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.  

f) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę; 
w miejscu np. „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie 
pełnomocnika konsorcjum. 

Uwaga: wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z pełnomocnikiem (liderem). 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  
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Z WYKONAWCAMI 

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami                 
jest Izabela Baczyńska oraz Monika Gdaniec w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 
7:00 do 15:00, faks: 95 768 2510, e-mail: dpn@dpn.pl 
 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie lub faksem lub e-mailem. Wykonawca może zwracać się do 
Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem 
przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Drawieński Park 
Narodowy, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: 
95 768 2510, lub na adres e – mail: dpn@dpn.pl 
 
3. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego  
z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność 
modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie 
prawa i zobowiązania wykonawcy i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów 
będą podlegały nowemu terminowi. 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1.W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wniesienie wadium. Ustala się wadium  
w wysokości:  

Pakiet nr 1 – O.O. Sitno                          - 1800,00 zł 
Pakiet nr 2 – O.O. Pustelnia                          - 4000,00 zł 
Pakiet nr 3 – O.O. Knieja                          - 3700,00 zł 
Pakiet nr 4 – O.O. Dębina, O.O. Kamienna   - 2400,00 zł 
Pakiet nr 5 – O.O. Ostrowiec                          - 1700,00 zł 

Wykonawca wnosi wadium:  
a) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na nieoprocentowane konto Zamawiającego, 
Drawieński Park Narodowy, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno.  
BGK Oddział Szczecin  56 1130 1176 0022 2122 3620 0007 z dopiskiem „wadium usługi leśne -  
pakiet nr ….”.  
lub w jednej z poniżej podanych form: 
1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,  
2) w gwarancjach ubezpieczeniowych 
3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824), 
 
2 Wadium należy wnieść do dnia 19 grudnia 2013 godz. 10:00. W przypadku wniesienia wadium 
w pieniądzu, za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania rachunku 
Zamawiającego. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej jak 
pieniądze należy złożyć w siedzibie zamawiającego Drawieński Park Narodowy, ul. Leśników 2, 
73-220 Drawno, pokój 1 (sekretariat DPN). 
 
3 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać: 
- termin obowiązywania (musi obejmować okres związania oferta począwszy od upływu terminu 

składania ofert), 
- kwotę (równa kwocie wadium), 
- jednoznacznie określonego gwaranta lub poręczyciel (wystawiający gwarancję lub 

poręczenia), 
- określonego beneficjenta gwarancji, 
- bezwarunkowość dysponowania poręczeniem lub gwarancją (gwarant lub poręczenia 

zobowiązany jest do przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na pierwsze pisemne 
żądanie beneficjenta, na konto wskazane przez beneficjenta), 

mailto:dpn@dpn.pl
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- płatność na pierwsze żądanie (poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do przekazania kwoty 
gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądania beneficjenta, zawierające 
oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 46 ust 5 ustawy), 

- nieodwołalność gwarancji lub poręczenia (gwarant lub poręczyciel nie może odwołać 
zobowiązania wynikającego z udzielonej gwarancji lub poręczenia). 

 
4 Brak w poręczeniu lub gwarancji jakiegokolwiek z powyższych elementów, jak również 
wprowadzenie warunków ograniczających Zamawiającego w korzystaniu z wadium, traktowane 
będzie jako nie wniesienie wadium i skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy. Wykluczone 
zostaną oferty w których wadium zostanie wniesione w innej formie niż określone przez 
Zamawiającego, wniesione w mniejszej niż określił Zamawiający wysokości. Zamawiający 
wykluczy Wykonawcę, w przypadku, gdy w ofercie będzie załączony dokument potwierdzający 
wniesienie wadium. 
 
5 Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a Ustawy PZP. 
 
6 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
7 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 
 
8 Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 47 ust. 1 PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca musi wnieść wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 
 
9 Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,  
o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to  
z przyczyn nie leżących po jego stronie. 
 
10 Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

 
 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Termin, którym Wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą wynosi 60 dni, zgodnie  
z art. 85 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
1. Zamawiający zaleca by oferta była sporządzona przy użyciu formularzy stanowiących           
Załącznik nr 2 – Formularz oferty wykonania 
 
1.1 Do oferty należy dołączyć wszelkie dokumenty i oświadczenia zgodnie z wymaganiami 

określonymi w rozdziale nr 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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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 

 
1.2 Oferta powinna być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za 

pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe 
usunięcie zapisów oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na 
zewnątrz, czego dowód winien znaleźć się w ofercie. 

 
1.3 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę. 
 
1.4 Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
1.5 Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę. 
 
1.6 Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu.  
 
1.7 Koperta (opakowanie) ma być opisana: 

a/  Drawieński Park Narodowy, ul. Leśników 2, 73-220 DRAWNO 
 b/  „Usługi gospodarki rezerwatowej na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego w roku 
2014”   

 c/ (NIE OTWIERAĆ PRZED 19.12.2013r., GODZ 10.00) 
 d/ (NAZWA I ADRES WYKONAWCY- ..........................) 

Adres email ............................... 
Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez 
uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. 
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego 
sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do 
Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu. 

 
1.8 Każda strona kserokopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego ma być 

potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez jedną z osób upoważnionych do 
podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne, czego dowód winien 
znaleźć się w ofercie. 

 
1.9 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej 
prawdziwości w inny sposób. 

 
1.10 Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), wówczas informacje te muszą być 
wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez zamawiającego 
tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa - nie 
udostępniać innym uczestnikom postępowania". Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 
za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pakietu przez wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie 
wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta 
zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. 

 
1.11 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. 

ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez 
Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 
1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759 z późn. zm.). 
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1.12 Oferta nie podpisana przez uprawnioną osobę oraz oferta złożona przez podmioty 

podlegające wykluczeniu zostanie odrzucona jako oferta nieważna. 
 
1.13 Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.  
 
1.14 Zaleca się, aby oferta była zszyta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie 

jakiegokolwiek z dokumentów oferty. 
 
1.15 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert. 
 
1.16 Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta 

tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA” (pozostałe oznakowanie jak 
w rozdz. 11.  pkt.11.10). 

 
1.17 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. 

 
1.18 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak 
wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

 
1.19 Koperty oznakowane „WYCOFANIE” nie będą otwierane na sesji publicznego otwarcia 

ofert i zostaną zwrócone Wykonawcy. 
 
1.20 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie 

bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. 
Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 19 grudnia 2013r., do godz. 10.00  
w Drawieńskim Parku Narodowym, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno, pokój nr 1 (sekretariat).   
 
12.1. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie 

terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 
 
12.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 grudnia 2013 r. o godz. 10.15 w Drawieńskim Parku 

Narodowym, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno, sala narad DPN.   
 
12.3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku 

nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację 
z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.  

 

13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 
1.Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów 
i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów pierwotnej legalizacji, oraz 
ewentualnych upustów i rabatów. Ceny należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej  
i słownej.  
 
2.Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone  
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w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
 
3.W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony 
obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia 
faktury. 

 
4. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (zał. nr 2 do SIWZ) łączną cenę za 
wszystkie pozycje (prace) przewidziane dla zadania, na które składa swoją ofertę, zgodnie  
z formularzem obliczenia ceny  (załączniki: nr 2.1, nr 2.2, nr 2.3, nr 2.4, nr 2.5 do SIWZ). 
 
5. Cenę należy podać w walucie polskiej (PLN) z dokładnością do jednego grosza. 
 
6. Określony w niniejszej SIWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi podstawę do 
obliczenia ceny oferty i określenia kwoty maksymalnego zobowiązania. 
 
7. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać na podstawie zakresu rzeczowego 
załączonego do SIWZ. 
 

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA OCENY I PORÓWNANIA OFERT 

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował wyłącznie jedno 
kryterium  
Cena – 100%  
 
2. Ocena ofert dokonana zostanie przy zastosowaniu punktowego sposobu ich klasyfikacji od 1 
– 100 w oparciu o następujący wzór:  
ocena = (Cn / Cb) x 100;  
gdzie: Cn - cena najniższa, Cb - cena badana.  
 
3. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli 
przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie wystąpi różnica w ilości przyznanych 
punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen.  
 
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.  
 

15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. W sporządzanej ofercie Wykonawca musi uwzględnić zapisy wzoru umowy.  
 
2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całej 
SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 
z 2010r. nr 113, poz. 579 ze. zm).  
 
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawi Zamawiającemu do wglądu umowy 
zawarte z podwykonawcami, a w przypadku niezgodności z wytycznymi zawartymi w SIWZ 
dokona ich uzupełnienia lub zmiany. 
 
4. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, 
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi 
miejsce i termin podpisania umowy, zgodnie z treścią art. 94. ust.1. ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 579 ze. zm).  
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5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa 
w art. 93 ust.1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. 
nr 113, poz. 579 ze. zm). 
 
6. W przypadku wybrania oferty złożonej przez konsorcjum przed zawarciem umowy 
Zamawiający wymagać będzie przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców 
w ramach zawartego konsorcjum, która będzie stanowić załącznik do umowy o udzielenie 
zamówienia. 
 
7. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do 
SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 
 
8. 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 wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków 
ich wprowadzenia.  
 
1.  Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy   

1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 
a) klęski żywiołowe, 
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac, przeprowadzanie prób  

i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 
 
2) Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,              

w szczególności: 
a) niewypały i niewybuchy, 
b) wykopaliska archeologiczne nie przewidywane w SIWZ, 
 
3) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  

w szczególności: 
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

       
4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac. 
 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 – 4 termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności.  
 
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 

1) Zmiany technologiczne, w szczególności: 
a) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji przetargowej, w sytuacji, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem projektu, 

b) zmiany wynikające z warunków przyrodniczych niemożliwych do przewidzenia w chwili 
zawarcia umowy. 

c) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 
 
Zmiany, o których mowa powyżej mogą być wprowadzane w sytuacjach, 
odpowiadających przesłankom do udzielenia zamówień dodatkowych. 
 
Każda ze wskazywanych w lit a – c) zmian może być powiązana z obniżeniem 
wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony.  
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2) Zmiany osobowe 
- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa 
w  SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. 

 
3. Pozostałe zmiany  

a) zmiana obowiązującej stawki VAT: 
- zmiana stawki VAT nie może powodować zwiększenia kosztów wykonania umowy po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wynagrodzenia, 
wynagrodzenie netto będzie pomniejszone o kwotę równą różnicy podatku VAT, o który 
uległ zwiększeniu.  

- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą 
różnicę kwoty podatku VAT w stosunku do naliczonego w dniu składania oferty, 

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, 
które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 
świadczeniami,  

c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi innymi usługami leśnymi 
podmiotu. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 
koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone  
z zachowaniem zasady opisanej w lit d), 

d) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc  
z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa 
w art. 397 ksh.  

 
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  
 
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 579 ze zm): 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana  

nr rachunku bankowego),  
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, 
c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych,  
d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
9.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych 
sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie 
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań w 
wysokości 2% ceny brutto.  
 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących 
formach:  
2.1  pieniądzu na konto wskazane przez Zamawiającego; 
2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
2.3 gwarancjach bankowych; 
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2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 
2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie roszczeń 
zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie 
terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu 
do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich wykonanie z środków 
wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy. 
 
Po należytym wykonaniu umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie 
zwrócone Wykonawcy  
 
Warunki zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu - zgodnie z Prawem Zamówień 
Publicznych. 
 
W przypadku nienależytego wykonania umowy kwota zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy nie zostanie zwrócona Wykonawcy i pozostanie w dyspozycji Zamawiającego.    

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

17.1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 
179 – 198 g ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publiczny (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 113, poz. 759 ze zm.)  

 

18. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

 
 

19. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH  

 
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na tą samą część zamówienia sam lub jako 
reprezentant firmy. 
 
2. Wykonawca, który przedłoży więcej aniżeli jedną ofertę na tą samą część zamówienia 
zostanie wyłączony z postępowania. 
 

20. ZAŁĄCZNIKI 

 
Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 
1. Załącznik nr 1.1  - Opis przedmiotu zamówienia dla  Pakietu nr 1 – O.O. Sitno 
2. Załącznik nr 1.2  - Opis przedmiotu zamówienia dla  Pakietu nr 2 – O.O. Pustelnia 
3. Załącznik nr 1.3  - Opis przedmiotu zamówienia dla  Pakietu nr 3 – O.O. Knieja 
4. Załącznik nr 1.4  - Opis przedmiotu zamówienia dla  Pakietu nr 4 – O.O. Dębina, O.O. 

Kamienna 
5. Załącznik nr 1.5  - Opis przedmiotu zamówienia dla  Pakietu nr 5 – O.O. Ostrowiec 
6. Załącznik nr 2 - Formularz oferty wykonania 
7. Załącznik nr 2.1  - Formularz obliczenia ceny dla  Pakietu nr 1 – O.O. Sitno 
8. Załącznik nr 2.2  - Formularz obliczenia ceny dla  Pakietu nr 2 – O.O. Pustelnia 
9. Załącznik nr 2.3  - Formularz obliczenia ceny dla  Pakietu nr 3 – O.O. Knieja 
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10. Załącznik nr 2.4  - Formularz obliczenia ceny dla  Pakietu nr 4 – O.O. Dębina, O.O. 
Kamienna 

11. Załącznik nr 2.5  - Formularz obliczenia ceny dla  Pakietu nr 5 – O.O. Ostrowiec 
12. Załącznik nr 3 -  Informacja o podwykonawcach 
13. Załącznik nr 4 -  Oświadczenie z art. 22  i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych 
14. Załącznik nr 5  - Wykaz usług  
15. Załącznik nr 6  - Wykaz osób 
16. Załącznik nr 6A -  Zobowiązanie innych podmiotów – osoby 
17. Załącznik nr 7  - Wykaz sprzętu 
18. Załącznik nr 7A - Zobowiązanie innych podmiotów – sprzęt 
19. Załącznik nr 8 - Wzór umowy 
20. Załącznik nr 9 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitalowej 

 


