III.271.3.2015

Baligród, dnia 25 lutego 2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej „SIWZ”)
dla postępowania prowadzonego zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami)
w trybie przetargu nieograniczonego
na
wykonanie usługi pn.:

„Usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem
gospodarki leśnej w Gminie Baligród w roku 2015”

Oryginał zatwierdził:
Wójt Gminy Baligród
mgr Robert Stępień
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1. Nazwa i adres Zamawiającego
1.1. Zamawiający - Gmina Baligród, Pl. Wolności 13, 38-606 Baligród
NIP 688 – 124 –47-73 , REGON 370440005
Telefon 13 468 40 77 / Fax. 13 468 44 08
Adres strony internetowej: http://bip.baligrod.pl/,
E-mail: gmina@baligrod.pl
godziny pracy: od 7:00 do 15:00
nr rachunku bankowego: Bank PBS Sanok o/Lesko 55 8642 1012 2003 1205 0293 0002
2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie art. 39 – 46 z zastosowaniem art. 10 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) zwanej dalej
„ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w sprawach nieuregulowanych
ustawą – na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny.
2.2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

III.271.3.2015
Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich
kontaktach z Zamawiającym.
2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia,
zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa
w sprawie zamówienia publicznego, sporządzone będą w języku polskim.
2.4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/
na stronie internetowej Zamawiającego – http://bip.baligrod.pl;
na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Baligród.
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem
gospodarki leśnej w Gminie Baligród w roku 2015. Przedmiot zamówienia obejmuje
wykonanie prac leśnych z zakresu:
I. HODOWLI LASU
1. Poprawki i uzupełnienia: 2,0 ha
2. Pielęgnacja upraw leśnych: 10,02 ha
II. OCHRONY LASU
1. Zabezpieczenie upraw leśnych: 7,60 ha
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III. UŻYTKOWANIA LASU
1.Pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia gminy Baligród w łącznej ilości
do 1400 m³
3.2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień:
Kod CPV

77200000 – 2 Usługi leśnictwa
77210000 - 5

Usługi pozyskiwania drewna

77231000 - 8

Usługi gospodarki leśnej

77211400 - 6

Usługi wycinania drzew

77211500 - 7

Usługi pielęgnacji drzew

77211600 - 8

Sadzenie drzew

77231600 - 4

Usługi zalesienia

3.3. Szczegółowy rozmiar, lokalizacja oraz terminy wykonania prac, wynikające z przyjętej
oferty zostaną określone w zleceniach na wykonanie prac, sporządzanych przez osobę
upoważnioną przez Wójta.
3.4. Zlecanie oraz odbiór wykonanych prac dokonywać będzie osoba upoważniona przez
Wójta w obecności Wykonawcy.
3.5. Protokół odbioru robót, podpisany przez Wykonawcę i osobę upoważnioną przez Wójta
pracownika merytorycznego Zamawiającego – bez zastrzeżeń co do rozmiaru, jakości
i terminu wykonania zamówienia, będzie podstawą do wystawienia faktury przez
Wykonawcę.
3.6. Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy
w terminie do 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
3.7. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Pozyskanie drewna – opis wykonania czynności:
a) przygotowanie stanowiska, ścinka, obalanie, okrzesywanie
wskazanych (oznakowanych) przez Zamawiającego,

drzew

b) wymanipulowanie sortymentów wskazanych przez Zamawiającego,
c) uporządkowanie zrębu – poprzecinanie gałęzi, a w razie potrzeby zrzucanie
ich w stosy nieregularne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy
poruszaniu się po powierzchni zrębu ludzi i sprzętu mechanicznego,
zrzucenie gałęzi w stosy nieregularne w sposób wskazany przez
zleceniodawcę na powierzchniach przeznaczonych do odnowienia,
odrzucenie gałęzi z istniejących odnowień,
d) przygotowanie drewna do odbioru na składzie oraz pomoc przy jego
odbiorze:


drewno wielkowymiarowe - wyrównanie czół i nabiegów
korzeniowych tak, aby widoczne były oba czoła każdej sztuki,
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drewno stosowe - ułożenie na składzie w jednogatunkowe stosy
regularne wysokości 105 cm, długości nie mniejszej niż 1 m, stosy
powinny być równe i zakończone stosem krzyżowym lub ułożone
w jarzma,

2) zrywkę drewna w ilości 1400 m3 na składy. Zrywka obejmuje prace związane
z:


przemieszczenie sprzętem mechanicznym drewna z miejsca ścinki na
wskazany skład przejściowy, wskazanymi szlakami zrywkowymi,



ułożenie drewna wielkowymiarowego na składzie przejściowym
w jednogatunkowe mygły na dwóch legarach z tego samego gatunku
i sortymentu,



ułożenie drewna średniowymiarowego w jednogatunkowe stosy regularne
o wysokości 1.05 m, o długości nie mniejszej niż 1 mb, na legarach z tego
samego sortymentu. Końce stosów mają być równe, zakończone stosem
krzyżowym lub stabilizowane jarzmami,



sposób rozmieszczenia drewna na składach określa Zamawiający.

3) utrzymanie w dobrym stanie infrastruktury leśnej – opis wykonania czynności:
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dbania o należyte utrzymanie szlaku
zrywkowego, a szczególności: utrzymywania na bieżąco drożności wodopustów,
w miarę potrzeb wykonywania prowizorycznych wodopustów, dbania o stan
i drożność przepustów, rowów przydrożnych, przez które prowadzona jest zrywka.
Po zakończeniu zrywki należy dokonać poprawienia szlaku zrywkowego poprzez
wyrównanie nierówności i kolein oraz odwodnienie go. W przypadku stwierdzenia
znacznych nieuzasadnionych uszkodzeń szlaków po przeprowadzonej zrywce
Gmina Baligród zastrzega sobie możliwość egzekwowania ich poprawy bez prawa
do wynagrodzenia lub wynajęcia sprzętu do poprawy szlaków na koszt
Wykonawcy.
4) Poprawki i uzupełnienia – prace polegające na wykonaniu wszystkich czynności
związanych z wysadzeniem sadzonek (obejmujące m.in. wykonanie dołów na
sadzonki, dowóz i rozładunek sadzonek wskazanych przez Zamawiającego na
powierzchnię odnowieniową, dołowanie, w razie potrzeby formowanie systemu
korzeniowego sadzonek pod nadzorem Gminnego leśnika, sadzenie).
5) Pielęgnacja upraw leśnych– obejmuje wykaszanie chwastów, w tym malin,
nalotów niepożądanych gatunków, odrośli drzew i krzewów przeszkadzających
drzewkom będącym przedmiotem hodowli.
6) Zabezpieczenie upraw leśnych przed zgryzaniem i spałowaniem przez zwierzynę
polegające na naniesieniu preparatu (preparat dostarczony będzie przez
Zamawiającego).
3.8. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest:
a) uwzględnić wszelkie wymogi prawa, dotyczące w szczególności bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
W ramach swojego zobowiązania Wykonawca w szczególności zapewni
wykonanie zamówienia:


urządzeniami wskazanymi w jego ofercie złożonej w
zapewniającymi prawidłowe i zgodne z wymogami BHP
przedmiotu umowy,

przetargu,
wykonanie
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przy pomocy wykwalifikowanej kadry wskazanej w jego ofercie złożonej
w przetargu, posiadającej niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także
stosowne uprawnienia do wykonywania poszczególnych usług wchodzących
w skład przedmiotu umowy.
b) zorganizować i przygotować stanowisko pracy w sposób zapewniający
zatrudnionym przez siebie pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy
zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującymi oraz przepisami obowiązującymi
przy pracach w gospodarce leśnej w szczególności:


wyposaża pracowników we wszelkie wymagane prawem środki ochrony
osobistej oraz odpowiedni sprzęt gwarantujący bezpieczeństwo i higienę
pracy
 przeszkala pracowników w zakresie obsługi sprzętu i BHP oraz w zakresie
procedur obowiązujących w razie wystąpienia wypadku przy pracy.
c) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp,
ochronę p.poż. jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na
terenie mienia Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi pracami;
d) terminowego wykonania przedmiotu umowy;
e) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich
działań prowadzonych na terenie prac i poza nim, a związanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;
f) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi
pracami, w tym także ruchem pojazdów;
g) dbanie o porządek na terenie wykonywania prac;
h) uporządkowanie terenu prac z wszelkich odpadów, np. opakowań po olejach,
smarach i innych środkach chemicznych, butelek szklanych, puszek, etc.;
i)

ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

j)

zapewnienie, by na powierzchniach roboczych, na których prowadzi się ścinkę,
obalanie i wyróbkę drewna pilarką, przebywało co najmniej dwóch pracowników,
mających możliwość kontaktowania się;

k) zabezpieczenie by na miejscu wykonywania prac nie zostały dopuszczone
do przebywania osoby trzecie, ani nieposiadające wymaganych uprawnień;
l)

takie zabezpieczenie terenu wykonywanych prac, by nie dopuścić do uszkodzeń
drzew stojących powyżej 5% ilości drzew na powierzchni objętej usługą,
a w przypadku przekroczenia tej ilości Zamawiający może naliczyć karę
umowną, na zasadach i w wysokości określonej w § 12 umowy (załącznik Nr 2
do SIWZ).

m) Wykonawca udzielenia 4 miesięcznej rękojmi na wady fizyczne i prawne prac
będących przedmiotem niniejszej umowy. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się
z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych robót.
n) przestrzegać zasad i przepisów określonych następujących dokumentach:


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.
1502);
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Rozporządzenie 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);



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U
z 2006 r. Nr 58, poz. 405 ze zm.);



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin
oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych z dnia 24 czerwca
2002r. (Dz. U. z 2002r., Nr 99, poz. 896 ze zm.);



Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (DZ. U. z 2011 r., Nr 63, poz.322 ze zm.)



Ustawa z dnia 18 grudzień 2003 r. O ochronie roślin. (t. j. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 621).

3.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.10. Przedmiot zamówienia należy wykonać przy użyciu sprzętu i materiałów własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ .
3.11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.13. Zmawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.14. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
3.15. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez
Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy przedmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Termin realizacji zamówienia
4.1. Zamawiający ustala następujący termin realizacji zamówienia:
a) termin rozpoczęcia prac – od dnia podpisania umowy,
b) termin zakończenia prac: 31.08.2015 r.
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5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, tj. nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie określonym
przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, tj. warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający uzna że warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi
załącznik nr 8 do SIWZ.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał
lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej dwie (2) usługi o podobnym charakterze z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów
poświadczających, że usługi zostały wykonane należycie. Przez usługi należy
rozumieć wszystkie usługi związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, tj.:
pozyskiwanie i zrywka drewna oraz utrzymywanie w dobrym stanie infrastruktury
leśnej.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielnie
niniejszego zamówienia oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie.
c) posiadają (dysponują) odpowiednim potencjałem technicznym;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
(dysponuje) lub będzie posiadać (dysponować) odpowiednim potencjałem
technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony
jeżeli Wykonawca wykaże, że dysonuje lub będzie dysponować co najmniej:
 3 szt. profesjonalne pilarki spalinowe;
 2 szt. ciągniki zrywkowe specjalistyczne (skider, forwarder);
 1 szt. ciągnik rolniczy z przyczepą samozaładowczą przystosowany do zrywki
drewna, posiadający aktualne badania techniczne wraz z informacją o formie
dozoru technicznego oraz decyzję zezwalającą na eksploatację, wydaną przez
organ właściwej jednostki dozoru technicznego;
 1 szt. spycharkę gąsienicową o mocy nie mniejszej niż 75 KW.
Jeżeli wskazany sprzęt nie jest własnością Wykonawcy należy przedłożyć
pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykowany
wyszczególnionego potencjału.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną sprawność techniczną w/w sprzętu.
d) posiadają (dysponują) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
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co najmniej trzy (3) osoby posiadające zaświadczenie ukończenia kursu
zawodowego uprawiającego do pracy pilarkami spalinowymi,



co najmniej dwie (2) osoby posiadające uprawnienia do obsługi sprzętu
z przeznaczeniem do zrywki surowca drzewnego, o którym mowa w pkt. 5.2. lit.
c SIWZ;



co najmniej jedną (1) osobą posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do
obsługi przyczep samozaładowczych, o których mowa w pkt. 5.2. lit. c SIWZ,



co najmniej jedna (1) osobą posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do
obsługi spycharek gąsienicowych,



co najmniej pięć (5) osób do prac ręcznych.

Dopuszcza się wykazanie spełniania powyższych wymagań poprzez
przedstawienie większej ilości osób, pod warunkiem, że wszystkie wskazane osoby
łącznie posiadają wszystkie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.
e) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz
z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie
z art. 22 ust. 1 Pzp. (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).
5.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu o udzieleniu zamówienia na podstawie przedstawionych oświadczeń,
wykazów i dokumentów w sposób spełnia – nie spełnia. Nie spełnienie któregokolwiek ze
wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
5.4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania
ofert, spełnianie warunków udziału ustalonych w niniejszym postępowaniu, tj. brak podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazanych w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 5.2. niniejszej SIWZ.
5.5. Celem wykazania spełniania warunków określonych w pkt. 5.2. SIWZ, Wykonawca może
polegać, odpowiednio na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, potencjale technicznym lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności może przedstawić Zamawiającemu
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot,
który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt. 5.5, odpowiada solidarnie
z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.6. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału
w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
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6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu
niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp, Wykonawca winien złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór stanowi
załącznik nr 7 do SIWZ),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ),
c) aktualne
zaświadczenie
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
6.2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określonych w niniejszym postępowaniu, Wykonawca winien
złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi
załącznik nr 8 do SIWZ),
b) na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt. 5.2. lit. b SIWZ – „Wykaz
wykonanych lub wykonywanych usług” (wzór sanowi załącznik nr 9 do
SIWZ)., zawierający: wartość, przedmiot, datę wykonania i odbiorców oraz
załączeniem dokumentów poświadczających, że usługi zostały wykonane
należycie
Wykonawca może w „Wykazie wykonanych lub wykonywanych usług” przedstawić
usługi wykonane lub wykonywane przez podmioty, na których wiedzy
i doświadczeniu polega, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym
postępowaniem. Do „Wykazu wykonanych lub wykonywanych usług” należy
załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi podane w załączniku nr 9 do SIWZ
zostały wykonane lub są wykonywane zgodnie z zasadami sztuki leśnej
i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
 poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż
na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 w przypadku zamówień na usługi - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w powyżej.
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W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi
wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane,
Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów, o których mowa
powyżej.
c) na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt. 5.2.lit. c SIWZ – „Wykaz
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” (wzór stanowi
załącznik nr 4 do SIWZ), zawierający: informacje na temat posiadanych przez te
osoby kwalifikacji zawodowych i zakresu wykonywanych czynności .
Wykonawca może w „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia” przedstawić osoby, którymi dysponują inne podmioty, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem
udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.
d) na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt. 5.2. lit. d SIWZ – „Wykaz
narzędzi i urządzeń” (wzór sanowi załącznik nr 3 do SIWZ)., zawierający: wykaz
narzędzi i wykaz urządzeń technicznych (sporządzony w sposób umożliwiający
ocenę spełniania warunku) oraz informację o podstawie dysponowania tymi
zasobami.
e) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień. (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ)
Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczaniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów lub osób
Zamawiający żąda załączenia dokumentów na potwierdzenie iż Wykonawca
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 wykonaniu zamówienia.
6.3. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN będą przeliczane
w następujący sposób – wartość zrealizowanych usług – wg średniego kursu NBP z dnia
podanego jako termin wykonania zamówienia.
6.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1. lit. b, c i d SIWZ
– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawione nie
wcześniej niż 6 miesiące przed terminem składania ofert);
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
terminem składania ofert).
6.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4. SIWZ,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
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gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6.6. 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.
6.7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy
Pzp należy złożyć informację o tym, czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej
a w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4
pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2007 r., nr 50, poz. 331 ze zmianami) – listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej zgodnie z art. 26. ust. 2d ustawy - załącznik nr 10 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną informację o przynależności
do grupy kapitałowej musi złożyć każdy Wykonawca oddzielnie.
6.8. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej składanej przez kilku
wykonawców (konsorcja/spółki cywilne):
6.8.1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo każdego
z wykonawców winno być dołączone do oferty.
6.8.2. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
b) oddzielnie przez każdego z nich.
6.8.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
6.8.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia,
są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców.
6.8.5. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi
osobno we własnym zakresie wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Warunki udziału w postępowaniu wykonawcy mogą spełniać wspólnie.
6.8.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Solidarność zobowiązania Wykonawców oznacza
zgodnie z art. 366 par. 1 KC, że Zamawiający może w szczególności żądać wykonania usług
objętych przedmiotem zamówienia od wszystkich Wykonawców którym wspólnie udzielono
zamówienie ale także jednego lub kuliku od wybranych przez siebie Wykonawców
w zależności od uznania zamawiającego.
Solidarność zobowiązania wykonawców opisana w zdaniu poprzednim odnosi się także m.in.
do obowiązku zapłaty kar umownych przewidzianych w umowie.
6.8.7. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.
6.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
a) dokumenty wymienione w pkt. 6.1. SIWZ albo odpowiadające im określone w pkt.
6.4 i w pkt. 6.5. SIWZ, oraz dokumenty wymienione w pkt. 6.7. SIWZ – powinny
być złożone przez każdego Wykonawcę odrębnie;
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b) oświadczenie wymienione w pkt. 6.2. lit. a SIWZ – powinno być złożone jedno
w imieniu wszystkich Wykonawców,
c) dokumenty wymienione w pkt. 6.2. lit. b, b, c, d SIWZ– powinny być złożone
odpowiednio przez tego lub tych spośród Wykonawców, którzy potwierdzają
spełnianie odnośnych warunków lub przez te podmioty, na zasobach których
polegają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie potwierdzając
spełnianie odnośnych warunków.
7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
7.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Wykonawcy
i Zamawiający przekazują sobie pisemnie (Wykonawcy przekazują je na adres
Zamawiającego podany w pkt. 1.1. SIWZ z powołaniem się na numer sprawy określony
w pkt. 2.2 niniejszej SIWZ.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane przez
Wykonawcę faksem należy potwierdzić pisemnie.
7.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania
wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
specyfikacji.
7.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na
której została udostępniona SIWZ, a także przekaże Wykonawcom, którym na ich wniosek
przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania.
7.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania
ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający niezwłocznie zamieści na
stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ oraz przekaże wszystkim
Wykonawcom, którym na ich wniosek przekazano SIWZ.
7.5. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych, a także zamieszczając informację na stronie, na której została udostępniona
SIWZ.
7.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść dokumentu zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
7.7. Zamawiający wyznacza:
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a) mgr Aleksandra Scelina - do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach
merytorycznych;
b) mgr inż. Elżbieta Świniarska - do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach
formalnych.
8. Wymagania dotyczące wadium
8.1. Wykonawca składający oferty zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
8.2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Lesku
Nr 55 8642 1012 2003 1205 0293 0002
z adnotacją „wadium - Usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem
gospodarki leśnej w Gminie Baligród w roku 2015”
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)
w terminie do dnia 06.03.2015 r. do godz. 09:00. Kserokopię polecenia przelewu
potwierdzoną ,,za zgodność z oryginałem" należy dołączyć do oferty. Jeżeli wadium
jest wnoszone w formie innej niż pieniądz oryginały dokumentów, należy złożyć
razem z ofertą w osobnej kopercie.
8.3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu na konto Zamawiający uzna wadium,
które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia znajduje się na rachunku Zamawiającego.
8.5. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
8.6. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium musi być
podpisana przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony
w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny
(z podaniem imienia i nazwiska). Z treści winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
8.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego
oferta zostanie uznana za odrzuconą.
8.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana, jako najkorzystniejsza.
8.9. Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
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8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, lub
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe na
warunkach leżących po stronie Wykonawcy, lub
c) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył
dokumentów, lub oświadczeń, o których mowa a art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego
stronie.
8.11. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte
w art. 45 i 46 ustawy Pzp.
9. Termin związania z ofertą
9.1.Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
9.2. 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. Odmowa wyrażenia zgody
nie powoduje utraty wadium.
9.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta
została wybrana, jako najkorzystniejsza.
9.4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowywania ofert
10.1. Wykonawca, biorący udział w postępowaniu, winien złożyć jedną ofertę. Oferta musi
być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a jej treść
musi odpowiadać treści SIWZ (art. 82 ustawa Pzp).
10.2. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć:
a) oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 6. niniejszej SIWZ,
b) wadium (wymagania dotyczące wadium określa pkt. 8 niniejszej SIWZ),
c) pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych
dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych
dokumentów lub pełnomocnictw złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik
jest upoważniony.
W przypadku, gdyby pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 10.2. litr. c SIWZ,
udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa
lub umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania
tej czynności.
d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
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zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się
o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać:
 jakiego postępowania dotyczy,
 jakie podmioty występują wspólnie,
 kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika,
 jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,
 na jaki okres jest udzielone.
Jeśli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych
Wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa.
Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji, w której oświadczenie, o którym mowa w pkt.
6.1. litr. a SIWZ będzie składał pełnomocnik.
10.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w ogóle lub przedstawi wadliwe
pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 10.2. lit. c i d SIWZ Zamawiający wezwie tego
Wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
10.4. Forma składanych dokumentów.
a) oferta oraz pozostałe dokumenty, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganie wykluczeniu
z postępowania, dla których Zamawiający określił wzory, stanowiące załączniki do
niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści
oraz opisu kolumn i wierszy,
b) oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej
zapewniającej pełną czytelność jej treści oraz podpisana w sposób umożliwiający
identyfikację osoby ją składającej (dokument obejmujący treść oświadczenia
stanowiącego treść oferty powinien być podpisany własnoręcznie przez osoby
uprawnione),
c) oferta oraz pozostałe dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich
tłumaczeniem na język polski,
d) wszystkie strony oferty oraz pozostałych dokumentów powinny być odpowiednio
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty lub
w treści pozostałych dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę (poprawki,
przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę
– w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane,
e) wszystkie strony oferty oraz pozostałych dokumentów, za wyjątkiem oryginału
dokumentów wadialnych (gwarancji lub poręczeń), powinny być trwale ze sobą
połączone i kolejno ponumerowane. W tekście oferty powinna być umieszczona
informacja o ilości stron wszystkich składanych dokumentów.
f) w przypadku, gdyby oferta lub składane wraz z nią dokumenty zawierały
informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący
wątpliwości zastrzec, które spośród przedstawionych informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym
wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane,
z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy
przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert,
tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności
zawartych w ofercie.
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10.5. Wymagania określone w pkt. 10.4. litr. d i f SIWZ nie stanowią treści oferty i ich
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, jednakże wszelkie negatywne
konsekwencje mogące wyniknąć z niedostosowania się do tych wymagań będą obciążały
Wykonawcę.
10.6. Dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
10.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku
podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny zostać poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
10.8. Jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu okaże się nieczytelna lub wzbudzi
wątpliwości co do jej prawdziwości, wówczas Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii danego dokumentu.
10.9. Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane:
Gmina Baligród, Pl. Wolności 13, 38-606 Baligród
Nie otwierać przed dniem: 06.03.2015 roku do godz. 09:10
Oferta do postępowania pn. III.271.3.2015 „Usługi bezpośrednio związane
z prowadzeniem gospodarki leśnej w Gminie Baligród w roku 2015”
10.10. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert. Informacje
o zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu, pod rygorem
nieważności, na piśmie. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno
być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie
odpowiednio wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10.11. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane na sesji publicznego otwarcia
ofert w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą
otwierane.
10.12. 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. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1. Oferty należy przesłać/złożyć do dnia 06.03.2015 r. do godz. 09:00, na adres
Zamawiającego: Gmina Baligród, Pl. Wolności 13, 38-606 Baligród lub złożyć
w Sekretariacie Gminy.
11.2. W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert, określonym w pkt.11.1. SIWZ,
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
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11.3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.03.2015 r. o godz. 09:10 w siedzibie
Zamawiającego w Sali Narad.
11.4. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert,
Zamawiający przekaże im niezwłocznie informacje z otwarcia ofert, na ich wniosek (art. 86
ust. 5 ustawy Pzp).
11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta
nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje
dotyczące ceny oferty.
12. Opis sposobu obliczania ceny
12.1. Cena ofertowa brutto powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia, uwzględnić cały zakres zamówienia oraz ewentualne ryzyko
wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty,
do czasu jej złożenia, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający
zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami
występującymi po stronie zleceniodawcy.
12.2. Wykonawca podaje cenę netto i brutto w zł polskich cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem podatku VAT w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.
12.3. Cena oferty może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
12.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
12.5. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr
240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie
następującym kryterium:
a) Cena ofertowa brutto (Kc) – 95 %.
b) Doświadczenie Wykonawcy (kd) – 5%
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13.2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Ocena ofert
będzie się odbywać według zasad opisanych w pkt. 13.3. SIWZ
13.3 Zamawiający zastosuje następujący sposób oceny ofert
wzorem:
a) Cena (Kc) – maksymalna liczba punktów 100

zgodnie z następującym

Najniższa cena
oferowana brutto
Kc = ------------------------------------------- x 100 pkt. x waga kryterium cena
Cena oferty badanej
oferty brutto

b) Doświadczenie Wykonawcy (Kd) –maksymalna liczba punktów 100
Doświadczenie Wykonawcy mierzone okresem wykonanych usług leśnych,
obejmujących wykonanie prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki
drewna.
Ocena punktowa wg. kryterium „doświadczenie Wykonawcy” zostanie dokonana na
podstawie danych zawartych w wykazie głównych usług wykonanych lub
wykonywanych, sporządzonych wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ
oraz dowodów dokumentujących należyte wykonanie usług
Zamawiający będzie uwzględniał tylko usługi wykonane przez wykonawcę
a w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) - usługi
wykonane przez poszczególnych członków konsorcjum.
W tym kryterium nie będzie uwzględniane doświadczenie podmiotów, które nie będą
uczestniczyć w realizacji zamówienia, a których doświadczenie celem spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, przedstawił Wykonawca zgodnie z art. 26 ust 2 b
ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców świadczących usługi leśne dla Zamawiającego tj. gminy
Baligród, Zamawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie długości okresu
należycie wykonanych usług leśnych. Wykonawca który nie świadczył usług leśnych
dla gminy Baligród musi przedstawić dokumenty na potwierdzenie długości okresu
należycie wykonanych usług leśnych np. poświadczenie, w którym określono długość
czasu trwania usługi.
Doświadczenie będzie oceniane na podstawie długości okresu wykonanych usług
podanego w miesiącach , według wzoru:
Okres należycie wykonanych
Usług badanej oferty
Kd =
-------------------------------------- x 100 pkt x waga kryterium doświadczenie
Najdłuższy okres należycie
wykonanych usług z otrzymanych ofert
Okres należycie wykonanych
a maksymalnie 60 miesięcy.

usług

musi

wynosić

minimum

12

miesięcy

Zamawiający wskazuje, że do oceny punktowej wg kryterium „Doświadczenie
Wykonawcy„ będzie brał pod uwagę pełne miesiące wykonania usługi.
Np. w przypadku wykazania usługi wykonanej w okresie :
18

a) Od 2.01.2014 do 31.12.2014 Zamawiający do oceny przyjmie okres realizacji
wynoszący 12 miesięcy, ponieważ dzień 01 stycznia jest dniem ustawowo wolny
od pracy,
b) Od 15.03.2014 do 10.10.2014 Zamawiający do oceny przyjmie okres realizacji
wynoszący 6 miesięcy ( tj. licząc od 15.03.2014 do 14.09.2014 roku)
13.4 Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania w powyższych kryteriach
wynosi 100 wg wzoru: Ko = KC +Kd gdzie:
Ko – łączna ocena punktowa oferty
Kc – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium cena
Kd – liczba punktów uzyskanych przez badana ofertę w kryterium doświadczenie
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączna
liczbę punktów
13.5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty, której wybór prowadziłby do powstania
obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej
ceny netto (bez VAT) podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak uzyskaną cenę porówna z cenami innych ofert.
13.6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli w ogóle
albo złożyli zawierające błędy oświadczenia lub dokumenty wymagane na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu (podmiotowych) lub na potwierdzenie
określonych przez Zamawiającego w postępowaniu wymagań dotyczących wykonanych lub
wykonywanych usług (przedmiotowych), lub którzy nie złożyli w ogóle albo złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie warunków podmiotowych i wymagań przedmiotowych określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
13.7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty
oraz, z zastrzeżeniem pkt. 13.9. SIWZ, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
13.8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, stosując
procedurę określoną w art. 90 ust. 1 – 2 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca, w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie, nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia, wówczas Zamawiający odrzuci ofertę.
13.9. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
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c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty;
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.10. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego
Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Pzp.
13.11. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek
określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
13.12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
14. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty, o wyborze oferty
najkorzystniejszej, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, oraz
o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
W zawiadomieniu Zamawiający zawrze również informację o terminie, określonym zgodnie
z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Pzp, po którego upływie może zostać zawarta umowa
w sprawie zamówienia publicznego objętego postępowaniem, a także pozostałe informacje,
o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.
14.2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zamieści
również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
15. Unieważnienie postępowania oraz zawiadomienie o unieważnieniu
15.1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy
Pzp.
15.2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny
faktyczne i prawne unieważnienia. W przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert, przedmiotowe zawiadomienie zostanie przesłane
wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, natomiast
w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – wszystkim
Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
16. Udzielenie zamówienia
16.1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
16.2. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w SIWZ.
16.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
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przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że będą zachodzić przesłanki, o których mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
17. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia
umowy
17.1. Do formalności, jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę, którego ofertę
wybrano, w celu zawarcia umowy należą:
a) wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów
pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii
pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów, lub wyciągów
z pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia umowy przez wskazaną
osobę wymagane będzie pełnomocnictwo,
b) przedstawienie Zamawiającemu dokumentów poświadczających posiadanie
przez wskazane osoby wymaganych uprawnień,
c) potwierdzenie wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
d) dostarczenie Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy regulującej współpracę podmiotów składających wspólną ofertę –
dotyczy Wykonawców, którzy wspólnie uzyskali zamówienie; umowa regulująca
współpracę tych Wykonawców, winna zawierać w swej treści, co najmniej
następujące postanowienia:







wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego,
określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem
tym musi być, co najmniej, zrealizowanie niniejszego zamówienia),
oznaczenie czasu jej trwania obejmującego, co najmniej, okres realizacji
przedmiotu zamówienia,
podział zadań w ramach zamówienia pomiędzy poszczególnych
Wykonawców,
określenie lidera,
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek
z Wykonawców do czasu wykonania zamówienia.

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
18.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny oferty brutto.
18.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych
w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
18.3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej Wykonawca powinien
dokonać przelew na rachunek bankowy Zamawiającego;
Nr konta 55 8642 1012 2003 1205 0293 0002
z podaniem tytułu: zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla zadania pn.:
„Usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej
w Gminie Baligród w roku 2015”
18.4. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wadium
wniesione w pieniądza może być zaliczone przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
18.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym.
18.6. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji /
poręczenia, gwarancja / poręczenie powinna być sporządzona w formie obowiązującym
prawem i winna zawierać następujące informacje:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji
/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta /poręczyciela (Banku lub
Instytucji Ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczeń oraz wskazanie
ich w siedzib, nr referencyjny nadany sprawie Zamawiającego, nazwę
zamówienia;
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją /
poręczaniem;
c) kwotę gwarancji /poręczenia;
d) termin ważności gwarancji /poręczenia;
18.7. Gwarancja / poręczenie musza być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Gwaranta / Poręczyciela.
18.8. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149
ustawy Pzp.
18.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród
pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
18.10. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
18.11. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
18.12. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
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18.13. Pozostałe 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi.
18.14. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
umowy, jak również z tytułu rękojmi za wady na pełen okres przedstawiony w ofercie.
18.15. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonie
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku
postępowania o zamówienie publiczne.
19.1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej
ustawy.
19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji
prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
19.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej ustawy.
19.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
19.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
19.6. Odwołanie wnosi się:
a) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą
elektroniczną, lub
b) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,
19.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (email’em).
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19.8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert.
19.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (tj. wyroku
lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze).
19.10. Kopię odwołania Zamawiający przesyła innym Wykonawcom uczestniczącym
w postępowaniu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania,
wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.
19.11. Jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ,
Zamawiający zamieszcza kopię odwołania wraz z wezwaniem do wzięcia udziału
w postępowaniu odwoławczym również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja.
19.12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia należy doręczyć Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesłać Zamawiającemu oraz
Wykonawcy, który wniósł odwołanie.
19.13. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają
się Uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie
zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
19.14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (tj. wyrok lub postanowienie kończące
postępowanie odwoławcze) stronom oraz Uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
19.15. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI
Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ustawy Pzp.
20. Inne postanowienia SIWZ
20.1. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje możliwość zlecenia wykonania części
przedmiotu zamówienia podwykonawcom jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych
części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca nie
wskaże takich części, będzie to oznaczało, że zamierza wykonywać zamówienie
samodzielnie.
20.2. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym
stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.
20.3. Jakakolwiek nieuzasadniona przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca
z braku Podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych
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od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany jakiegokolwiek terminu zakończenia
realizacji zamówienia lub jego części.
21. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego
21.1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy wg wzoru załączonego do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
21.2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość
wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z wymienionych niżej
okoliczności oraz zostaną uwzględnione, opisane poniżej warunki wprowadzenia tych zmian.
21.3. Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia możliwość zmiany zakresu,
lokalizacji i rozmiaru wykonywanych prac, wynikającej z przyczyn organizacyjnych,
technologicznych, gospodarczych, ekonomicznych lub innych przyczyn niezależnych
od Zamawiającego, niemożliwych do przewidzenia, np. niekorzystnych warunków
atmosferycznych, klęsk żywiołowych.
W/w zmiany (zakres, lokalizacja, rozmiar prac), z zachowaniem stawek jednostkowych netto,
wymienionych w formularzu ofertowym, mogą powodować również zmianę należnego
Wykonawcy wynagrodzenia, przy tym nie mogą spowodować przekroczenia ceny oferty, na
podstawie, której została zawarta umowa.
21.4. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić:
a) w wyniku okoliczności, będących następstwem działania organów administracji
i innych podmiotów trzecich,
b) na skutek działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku generalnego lub
lokalnego), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
c) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających
realizację przedmiotu umowy,
d) jeżeli wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności,
e) jeżeli konieczność zmiany terminu zakończenia prac wystąpi w następstwie
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w przypadku
czasowego uzasadnionego wstrzymania prac przez Zamawiającego.
21.5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności, termin
realizacji zamówienia ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny na należyte
wykonanie przedmiotu umowy nie dłużej jednak niż czas trwania tych okoliczności.
21.6. Pozostałe zmiany.
a) zmiana podwykonawcy, powierzenie wykonania części zakresu umowy
podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez
podwykonawcę; zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje
przedmiot umowy na inne, spełniające warunki określone w SIWZ, nie wymaga
aneksu do umowy – zmiana jest skuteczna po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiającego,
b) zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT); ceny netto określone w ofercie
i umowie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli
w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów
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i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany
do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy.
c) zmiana zakresu przedmiotu umowy w sprawie niniejszego zamówienia lub
sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej
zmiany (w tym skutkami finansowymi), przy czym zmiana spowodowana może być
okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
d) zmiany wynikłe z rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
w Umowie w sprawie niniejszego zamówienia, których nie można było usunąć
w inny sposób a zmiana taka będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji.
21.7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego).
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między
Stronami.
21.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych drobnych zmian
w postanowieniach niniejszej umowy, które nie prowadzą do rozszerzenia zakresu
przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 140 ust. 1 ustawy Pzp ani nie skutkują
koniecznością zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli konieczność wprowadzenia tych
zmian pojawi się dopiero w trakcie realizacji umowy i wynika z przyczyn niemożliwych do
przewidzenia w momencie jej zawierania.
21.9. W razie zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
z tytułu wykonanej części umowy.
21.10. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia
takiej zgody.
21.11. Zmiany umowy są skuteczne, jeżeli zostaną wprowadzone z zachowaniem formy
pisemnej.
22. Załączniki do specyfikacji
Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:
1. Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty;
2. Załącznik Nr 2 do SIWZ – Wzór umowy;
3. Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz narzędzi i urządzeń;
4. Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia;
5. Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoba/y/, które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia posiada/ją/wymagane uprawnienia;
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6. Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną
o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp;
7. Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o barku podstaw do wykluczenia art. 24
ust. 1 ustawy Pzp;
8. Załącznik Nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
9. Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług;
10. Załącznik Nr 10 do SIWZ – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.
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