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Znak sprawy: ZP-09/2012 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) na usługę polegającą na 

 

 

Koszeniu i odkrzaczeniu łąk bagiennych z uprzątnięciem biomasy w basenie dolnym 

Biebrzańskiego Parku Narodowego w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000263 „Ochrona 

ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczenie 

wpływu inwazyjnych gatunków” 

 

 

 

 

 

 

 

             Zatwierdził:  

                       Dyrektor 

 Biebrzańskiego Parku Narodowego 

               mgr Roman Skąpski 
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Rozdział 1. Nazwa oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz 

NIP:546-13-90-705, REGON: 200667985 

http:// www.biebrza.org.pl 

 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm./ o wartości nie przekraczającej  

wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 

ustawy dla robót budowlanych.  

 

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi  polegającej na koszeniu i odkrzaczeniu ręcznym lub 

mechanicznym łąk bagiennych z uprzątnięciem biomasy w basenie dolnym w Biebrzańskim Parku 

Narodowym. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części A i B o łącznej powierzchni ( Koszenie – 

24,49ha, Odkrzaczanie- 1,43ha).   

Poprzez koszenie ręczne Zamawiający rozumie koszenie przy pomocy kosy ręcznej bez napędu bądź 

kosy/wykaszarki spalinowej /elektrycznej/akumulatorowej przez operatora danego narzędzia/urządzenia. 

Poprzez koszenie mechaniczne Zamawiający rozumie koszenie przy pomocy ciągnika z kosiarką rotacyjną lub 

ratraka dostosowanego do koszenia łąk bagiennych wyposażonego w urządzenie koszące. Zamawiający 

dopuszcza koszenie w sezonie zimowym wówczas gdy grunt jest dobrze zamarznięty a pokrywa śniegu nie 

przekracza 30 cm, że umożliwia skoszenie i zebranie biomasy. Kosić należy na wysokości 5-15 cm ponad 

powierzchnią gruntu. Jedynie w przypadku zbiorowisk roślin kępowych wysokość koszenia należy 

zmodyfikować i kosić 5-15 cm ponad kępami. Koszenie należy tak wykonać by nie uszkodzić istotnie 

wierzchniej warstwy gruntu. Poprzez „uszkodzić istotnie” rozumie się zniszczenie wierzchniej warstwy roślin, 

zerwanie pła mszystego, odkrycie gleby torfowej przekraczające 5% całkowitej powierzchni objętej zabiegiem 

na danej działce ewidencyjnej.  

Skoszoną biomasę należy zebrać, tzn. zgrabić w stogi lub kopy. Jednocześnie dopuszcza się 

stosowanie belarek lub innych urządzeń tego typu jednak ich stosowanie należy ograniczyć do okresu o niskim 

poziomie wód w dolnym basenie Biebrzy. Zbiór biomasy powinien odbywać się około 3 dni po skoszeniu, ale 

nie później niż 2 tygodnie po pokosie. Dopuszczalne jest zbieranie biomasy później niż 2 tygodnie po pokosie, 

w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wjazd sprzętem 

mechanicznym na skoszone powierzchnie, tj. wystąpieniem wód gruntowych ponad 10 cm nad powierzchnię 

gruntu.  

Zebraną biomasę należy wywieść poza obszar BbPN, miejsce składowania biomasy należy wskazać 

na etapie składania oferty. Informacja ta powinna zawierać nr. działki, obręb, nazwę gminy, szkic działki z 

zaznaczonym miejscem składowania oraz dokument potwierdzający tytuł prawny władania, wskazanej działki. 

Miejsce składowania biomasy może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego. Pozyskana biomasa z koszenia i odkrzaczania będzie stanowić własność Wykonawcy. 

Trasa poruszania się po terenie BbPN musi zostać uzgodniona i zatwierdzona na piśmie przez 

koordynatora BbPN Projektu Polskie Ostoje Ptaków przed rozpoczęciem wszelkich prac terenowych.  

http://www.biebrza.org.pl/
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BbPN zastrzega sobie siedmiodniowy termin ustosunkowania się do propozycji tras przedstawionych przez 

Wykonawcę.  

Termin prowadzenia robót oraz wywozu biomasy należy zgłosić właściwemu przedstawicielowi służb 

terenowych BbPN odpowiedzialnemu za nadzorowanie jakości wykonywanych czynności na 5 dni przed 

planowanymi pracami. Przedstawiciel służb terenowych może nakazać natychmiastowe wstrzymanie prac lub 

je ograniczyć jeśli zajdą przesłanki wskazujące na ryzyko wystąpienia szkód przyrodniczych wynikających z 

prowadzonych działań. Ograniczenia te będą obowiązywały do czasu poprawy jakości świadczonej usługi. 

Dane kontaktowe w/w pracownika zostaną podane przy podpisywaniu umowy z Wykonawcą.  

Jeśli Wykonawca nie zgadza się z decyzją w/w przedstawiciela Parku powinien niezwłocznie zwrócić 

się na piśmie do Dyrektora BbPN o ponowne rozpatrzenie zaistniałej sytuacji. 

 Usuwanie zarośli przeznaczonych do wycinki, zgodnie z załączoną w rozdziale 6 Tabelą nr 1 i 2 

niniejszej SIWZ, należy przeprowadzić w tym samym terminie co koszenia, a powstałą biomasę 

zagospodarować jak powyżej. Drogi, termin wywozu biomasy oraz miejsce jej składowania należy uzgodnić z 

przedstawicielami BbPN, analogicznie jak w przypadku koszenia.  

 W/w prace zostaną wykonane w ramach realizacji projektu LIFE09 NAT/PL/000263 „Ochrona 

ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczenie wpływu 

inwazyjnych gatunków”, którego partnerem jest Biebrzański Park Narodowy.  

Rozdział 4. Zamówienie realizowane będzie pod kodami Wspólnego Słownika Zamówień  

7700000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie  

Rozdział 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego 

Rozdział 6. Składnie ofert częściowych. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, oddzielnie na każdą z dwóch części A i B lub łącznie na 

dwie części.  

Tabela nr 1 - Pierwsza cześć zamówienia-(część A)  

 
POWIERZCHNIA ZABIEGÓW [HA]  

OBWÓD OCHR. OBRĘB 
NR 

DZIAŁKI 
KOSZENIE ODKRZACZANIE 

TERMIN 

WYKONANIA 

WERYKLE NOWA WIEŚ-BAGNO ŁAWKI 88/1 0,46 0 do 15.02.2013 r. 

WERYKLE NOWA WIEŚ-BAGNO ŁAWKI 87 0,73 0 do 15.02.2013 r. 

WERYKLE NOWA WIEŚ-BAGNO ŁAWKI 54 0,76 0,08 do 15.02.2013 r. 

BRZEZINY NOWA WIEŚ-BAGNO ŁAWKI 240 0,82 0 do 15.02.2013 r. 

BRZEZINY NOWA WIEŚ-BAGNO ŁAWKI 241 1,68 0 do 15.02.2013 r. 

WERYKLE NOWA WIEŚ-BAGNO ŁAWKI 239 0,61 0 do 15.02.2013 r. 

BRZEZINY NOWA WIEŚ-BAGNO ŁAWKI 243 2,2 0,09 do 15.02.2013 r. 

WERYKLE NOWA WIEŚ-BAGNO ŁAWKI 121 0,84 0,12 do 15.02.2013 r. 

BRZEZINY NOWA WIEŚ-BAGNO ŁAWKI 274 1,7 0 do 15.02.2013 r. 

   9,8 0,29  
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Tabela nr 2- Druga cześć zamówienia-(część B)  

 
POWIERZCHNIA ZABIEGÓW  

OBWÓD OCHR. OBRĘB 
NR 

DZIAŁKI 
KOSZENIE ODKRZACZANIE 

TERMIN 

WYKONANIA 

BRZEZINY GIEŁCZYN 1641 1,4 0,02 do 15.02.2013 r. 

BRZEZINY GIEŁCZYN 1661 2,75 0 do 15.02.2013 r. 

BRZEZINY GIEŁCZYN 1664 0,77 0,5 do 15.02.2013 r. 

BRZEZINY GIEŁCZYN 1606 1,88 0,07 do 15.02.2013 r. 

BRZEZINY GIEŁCZYN 1580 1,87 0,25 do 15.02.2013 r. 

BRZEZINY GIEŁCZYN 1478 0,76 0 do 15.02.2013 r. 

BRZEZINY NOWA WIEŚ-BAGNO ŁAWKI 316 1,11 0 do 15.02.2013 r. 

BRZEZINY NOWA WIEŚ-BAGNO ŁAWKI 318 0,85 0,1 do 15.02.2013 r. 

BRZEZINY NOWA WIEŚ-BAGNO ŁAWKI 320 0,94 0,15 do 15.02.2013 r. 

BRZEZINY NOWA WIEŚ-BAGNO ŁAWKI 377/1 1,18 0,05 do 15.02.2013 r. 

BRZEZINY NOWA WIEŚ-BAGNO ŁAWKI 358 1,18 0 do 15.02.2013 r. 

 14,69 1,14  

 

Rozdział 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Rozdział 8. Terminy wykonania zamówienia ustala się do dnia 15.02.2013 r. 

Rozdział 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1. Spełniają warunki, określone w art. 22 ustawy Pzp dotyczące:  

 

1) posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę 

zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę 

zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę 

zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 
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4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę 

zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu 

dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Sposób dokonywania oceny i spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców: ocena spełniania ww. 

warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w 

dokumentach wyszczególnionych w rozdziale 10 niniejszej SIWZ. 

Rozdział 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale 9 SIWZ do 

oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru – Załącznik nr 2. 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 10 pkt. 1 mogą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy złożyć 

następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru – Załącznik nr 3; 

2) 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, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 10 pkt. 2 ppk. 1 każdy wykonawca składa 

oświadczenie oddzielnie.  

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , 

zamiast dokumentów, o których mowa rozdziale 10 pkt.2 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert,  
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4. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego 

w SIWZ wykonawca musi załączyć do oferty Informację na temat miejsca składania biomasy poza granicami 

Biebrzańskiego Parku Narodowego. Informacja ta powinna zawierać co najmniej: numer działki, obręb, nazwę 

gminy, szkic działki z zaznaczonym miejscem składowania oraz dokument potwierdzający tytuł prawny 

władania, użytkowania wskazanej działki.  Wyżej wymienione dokumenty powinny być składane w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

5. Oferty wspólne 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy  dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale 

lub uwierzytelnionej przez notariusza kopii). 

3) Oferta spełnić musi następujące wymagania: 

 

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców   

występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na 

podstawie art.24 ust.1ustawy, 

b) warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy mogą spełnić 

wspólnie , 

c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako reprezentant pozostałych. 

 

4) Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek       

przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, zawierającą, co najmniej: 

a)  zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację 

zamówienia, 

b)  określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia. 

 
Rozdział 11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

z Wykonawcami. 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje strony postępowania mogą przekazywać 

pisemnie na adres: Biebrzański Par Narodowy 19-110 Goniądz Osowiec Twierdza 8. Zamawiający 

dopuszcza możliwość złożenia w/w dokumentów faksem – nr faksu : 85 7383021.  

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje przekazane za pomocą faksu wymagają na 

żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W sytuacji , gdy wezwana strona 
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nie potwierdzi ich otrzymania , to dla potrzeb ustalenia obowiązujących terminów będzie brana pod uwagę 

data uwidoczniona na wydruku z faksu. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Zamawiający udzieli 

niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z Wykonawcami w celu wyjaśnienia zapisów SIWZ. 

5. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się w godz. 8.0015.00 od poniedziałku do 

piątku z Wykonawcami jest: 

w kwestiach proceduralnych –  Tomasz Powałko, tel. 85 7380620 w.288; kom. 698 471 950. 

w kwestiach merytorycznych – Urszula Biereznoj-Bazille, tel. 857380620 w.231; kom. 605 737 496. 

 

Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium   

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział 13. Termin związania z ofertą 

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

 

Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w 

treści niniejszej specyfikacji. 

2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

3. Do oferty muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale 

10 niniejszej SIWZ łącznie z przedstawionymi przez Zamawiającego załącznikami, wg następującej 

kolejności: 

1) Formularz ofertowy – zał. Nr 1, 

2) Oświadczenia – zał. Nr 2 i 3, 

3) Wykaz podwykonawców – zał. Nr, 4 (jeżeli dotyczy), 

4) Projekt umowy – zał. Nr 5 (parafowany na wszystkich stronach). 

 

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym lub odręcznie atramentem 

niezmywalnym oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy 

zgodnie z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym. 

Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy 
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dołączyć właściwe umocowanie prawne w oryginale lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię 

pełnomocnictwa. 

5. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w nieprzezroczystej, zapieczętowanej kopercie, 

opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: 

Oferta wykonania usługi polegającej na „Koszeniu łąk bagiennych z uprzątnięciem biomasy w 

basenie dolnym Biebrzańskiego Parku Narodowego w ramach projektu LIFE009 NAT/PL/000263”  

nie otwierać przed dniem 18.10.2012r przed godz. 10
30

. 

6. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez 

Wykonawcę, a wszystkie strony oferty trwale ze sobą połączone. 

7. Załączniki winny być dołączone do oferty w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii, 

za wyjątkiem oświadczenia ( Zał. Nr 1, 2, 3, 4, 5 do SIWZ), które winno być dołączone w oryginale. 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane, datowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę.  

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 

Rozdział 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Biebrzańskim Parku Narodowym  w  Osowcu-

Twierdzy 8, 19-110 Goniądz na I piętrze w sekretariacie w pokoju nr 14 , nie później niż do dnia 

18.10.2012 r. do godziny 10.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2012 r. o godzinie 10 
30 

na II piętrze w pokoju nr 38 (sala  narad) – w 

siedzibie Zamawiającego. 

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone 

niezwłocznie bez otwierania. Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte do publicznego badania ofert pod 

warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w terminie określonym w pkt. 1. Oferty, które zostaną 

dostarczone do zamawiającego w stanie uszkodzonym, wskazującym na możliwość dokonania podmiany 

zawartości nie będą dopuszczone do postępowania przetargowego i zostaną zwrócone wykonawcy bez 

rozpatrzenia. 

Rozdział 16. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

1. Cena oferty winna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować 

wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia w tym podatek VAT. 
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2. Cena może być tylko jedna i nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

 

Rozdział 17. Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tego kryterium i sposobu oceny ofert 

Kryterium: 1. Najniższa cena – oferowana cena brutto  - 100%;  

Zamawiający będzie oceniał oferty w skali od 0 do 100 punktów według następującego schematu: 

NAJNIŻSZA CENA, której znaczenie (wagę) określa się jako 100% (maksymalna ilość 100 pkt) 

Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto, pozostali 

Wykonawcy otrzymają ilość punktów obliczonych matematycznie wg wzoru: 

 

 Najniższa cena oferty brutto  

Ilość punktów za cenę [C] =  x 100 pkt 

 Cena badanej oferty brutto  

   

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszym SIWZ i otrzyma największą ilość punktów. 

Rozdział 18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu 

i terminie podpisania umowy. 

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz 

danych zawartych w ofercie.  

3. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, którą stanowi załącznik nr 5. 

4. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy 

zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub pełnomocnik, który przedstawi pełnomocnictwo do 

dokonania tej czynności od osoby wymienionej w ww. dokumencie w oryginale lub uwierzytelnioną  

notarialnie kserokopię pełnomocnictwa. 

5. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

Rozdział 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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Rozdział 20. Podwykonawcy 

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w tym celu dołączy do oferty wykaz 

części zamówienia powierzonej podwykonawcom - Załącznik nr 4  

 

Rozdział 21. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcom w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia 

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 Prawo 

zamówień publicznych, przysługuje na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) odwołanie wyłącznie wobec czynności: 

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

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia 

c) odrzucenia oferty odwołującego,  

na zasadach określonych w dziale VI tej ustawy. 

 

Rozdział 22. Załączniki: 

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1,  

2) Wzór „Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1” – załącznik nr 2, 

3) Wzór „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24” – załącznik nr 3, 

4) Wzór „Wykaz podwykonawców” – załącznik nr 4, 

5) Wzór umowy – załącznik nr 5, 

6) Mapy z lokalizacją miejsca usługi w części A i B załącznik nr 6 i 7. 

 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

                                                    

Dyrektor 

 Biebrzańskiego Parku Narodowego 

             mgr Roman Skąpski 
 


