Osowiec-Twierdza, 31 stycznia 2017 roku
Nr referencyjny Zamówienia: ZP-26/2016
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. 2015.2164 ze zm.).

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
„Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego
w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”
Numer

referencyjny

nadany

sprawie

przez

Zamawiającego:

ZP-26/2016

Zamówienie udzielane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020

umowa:

POIS.02.04.00-00-0007/16-00.

„Doposażenie

i

adaptacja

bazy

edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji
i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”
Część I. Postanowienia ogólne.
1. Nazwa oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa: Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu-Twierdzy
Adres: Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie
adres strony internetowej: www.biebrza.org.pl, adres e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl,
tel.: (85) 738 30 00, fax.: (85) 738 30 21.

2. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie

o

udzielenie

zamówienia

prowadzone

jest

w

trybie

przetargu

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015.2164 ze zm.), zwanej w dalszej treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „ustawą Pzp”, o wartości zamówienia poniżej
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Oznaczenie postępowania.

Wykonawcy powinni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na podany
wyżej numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego.
Część II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie robót budowlanych (o charakterze remontu) w wybranych przestrzeniach
budynku Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego w OsowcuTwierdzy 8, oraz wyposażenie tych przestrzeni i doposażenie wskazanych dodatkowych
pomieszczeń w obrębie ww. budynku w urządzenia i elementy służące adaptacji istniejącej
bazy edukacyjnej BbPN do nowych potrzeb. Szkic sytuacyjny budynku i jego przestrzeni
przeznaczonych do remontu i doposażenia znajdują się w Załączniku nr 9 do SIWZ. Prace
budowlane zostaną przeprowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną oraz rzetelnie i zgodnie
z dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik nr 10 i Załącznik nr 11 do SIWZ oraz
zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiących Załącznik nr 12
do SIWZ. Przedmiar robót przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 13 do
SIWZ.

Parametry

techniczne

istniejących

przestrzeni

ulegną

zmianie

zgodnie

z dokumentacją projektową ujętą ww. Załącznikach, ale funkcje pomieszczeń pozostaną
niezmienione. Będą to przestrzenie o charakterze pomieszczeń użyteczności publicznej,
spełniające funkcję miejsc do prowadzenia głównie edukacji przyrodniczej. Budynek jest
murowany

i

wyposażony

w

przyłącza

infrastruktury

(prąd,

woda,

kanalizacja,

telekomunikacja). Dojazd do budynku drogą utwardzoną (asfalt). Roboty mają charakter
specjalistyczny, m.in. instalacyjne i programistyczne. Od jakości ich wykonania zależy
później prawidłowe funkcjonowanie ekspozycji i urządzeń multimedialnych. Przewiduje się
wykonanie przedmiotu zamówienia w kilku etapach obejmujących II i IV kwartał 2017 r.
zgodnie z terminami ujętymi w Załączniku nr 13. Przedsięwzięcia przewidziane na II
kwartał 2017 roku powinny zostać tak wykonane, aby w III kwartale wszystkie
wyremontowane pomieszczenia mogły być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i
spełniały

warunki

bezpieczeństwa

przeciwpożarowego,

bezpieczeństwa

dla

osób

korzystających z pomieszczeń oraz nie powodować pogorszenia warunków pracy
pracownikom BbPN. W IV kwartale 2017 r. nastąpi montaż umeblowania i kompletnych
ekspozycji przyrodniczych oraz prace końcowe związane m.in. z oprogramowaniem
różnych systemów, ich rozruchem i dokumentacją powykonawczą. Prace mogą być
wykonywane w dni robocze ( bez świąt) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do
17:00.

Efektem ostatecznym wykonania całego przedmiotu zamówienia ma być kompletnie
doposażona i wyremontowana, zgodne z dokumentacją projektową (ww. Załączniki do
SIWZ) baza edukacyjna BbPN. Pomieszczenia bazy powinny zostać oddane dla
Zamawiającego w ustalonym w umowie terminie, w stanie uporządkowanym, gotowym do
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

spełniającym normy bezpieczeństwa dla

pomieszczeń użyteczności publicznej i spełniającym parametry techniczne opisane
w projektach wykonawczych (Załączniki nr 10, 11 i 13 do SIWZ). Wszystkie ekspozycje
i urządzenia

przedmiotu

zamówienia

powinny

funkcjonować

poprawnie,

zgodnie

z oczekiwaniami Zamawiającego i spełniać warunki techniczne opisane w projektach
wykonawczych (Załączniki nr 10, 11 i 13 do SIWZ).Wykonawca robót będzie musiał przez
okres 2 miesięcy od dnia odbioru robót przedmiotu zamówienia wykonać bezpłatnie jeśli
zajdzie taka potrzeba u Zamawiającego prace związane ze zmianami w zaprogramowaniu
systemów elektronicznych tak, by ostatecznie spełnić oczekiwania Zamawiającego co do
automatycznego funkcjonowania ekspozycji i multimediów.
2. Do wykonania wszelkich prac podlegających zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest
do posiadania zdolności technicznej lub zawodowej oraz zespołu osób umożliwiających
wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową. Wszelkie koszty związane
z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, opisane i wyszczególnione w załączonej
dokumentacji projektowej, ponosi Wykonawca. Umowa będzie precyzowała okoliczności
i warunki wykonania przedmiotu zamówienia. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do
SIWZ.
3. Roboty będą prowadzone na obiektach istniejących. Przed przystąpieniem do robót
budowlanych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że od dnia rozpoczęcia
robót do ostatniego dnia udzielonej przez siebie gwarancji na te roboty, przejmuje na własny
koszt i ryzyko odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w obiektach remontowanych
oraz za ewentualne wady obiektów i robót budowlanych dotychczasowych wykonawców
tych obiektów.
4. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej
48 miesięcznej gwarancji na robotę budowlaną (materiały i robociznę) i co najmniej
24 miesięcznej gwarancji na sprzęt-urządzenia dostawy (liczonej od daty odbioru
końcowego przedmiotu umowy) w Załączniku nr. 5 do SIWZ.
5. Wspólny Słownik Zamówień: CPV:
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;
32417000-9 Sieci multimedialne;
32322000-6 Urządzenia multimedialne.

6. Okazanie na gruncie (wizja osobista) budynku CEiZ BbPN oraz przestrzeni, na których
będą prowadzone roboty budowlane nastąpi w terminie 10.02.2017 r. godzina 9:00.
Wykonawcy planujący przystąpić do przetargu, którzy są zainteresowani okazaniem na
gruncie ww. obiektów, zobowiązani są poinformować Zamawiającego pisemnie, faksem lub
drogą elektroniczną o takiej potrzebie, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem
składania ofert.
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją
projektowo-techniczną, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami
i przepisami prawa.
a) Wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia
stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa
atesty, aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane
dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Dostarczone materiały muszą pochodzić
z legalnego źródła pozyskania. Wykonawca zobowiązany będzie na każde żądanie
dostarczyć wymagane atesty i certyfikaty.
b) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów
i urządzeń do wykonania robót.
c) Wykonawca zobligowany będzie do wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz
w razie potrzeby do dokonania rozbiórek, wynikłych z własnej winy, usunięcia materiałów
z tych rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa dokonania ich utylizacji na
własny koszt i ryzyko.
d) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu na dysku przenośnym typu
pendrive lub na nośnikach CD lub DVD wszystkich utworów, np. zdjęcia, rysunki, filmy,
aplikacje (z podaniem imion i nazwisk ich autorów), wytworzonych i opracowanych w
ramach realizacji przedmiotu umowy, wraz z pisemnym oświadczeniem, że przekazuje
Zamawiającemu do wieczystego, wyłącznego i nieograniczonego terytorialnie użytkowania
prawa autorskie majątkowe do tych utworów na wszystkich możliwych polach eksploatacji.
8. Informacje na temat rozwiązań równoważnych:
a) W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej Zamawiający określił przedmiot
zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych.
b) Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie
pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co
do minimalnych parametrów technicznych, oczekiwanych materiałów i urządzeń.
c) Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych
wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych równoważnych z opisem

wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem „parametry” rozumie się
funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość,
bezpieczeństwo i wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający
dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych,
patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalności
niż określone w dokumentacji technicznej.
d) Zaproponowane rozwiązania równoważne nie mogą powodować konieczności
przeprojektowania załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej.
e) Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji
art. 30 ust. 5 Pzp musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone
przez Zamawiającego.
f) W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych dokumenty dołączone do
oferty na potwierdzenie równoważności będą podlegały ocenie przez autora
dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie
podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej
odrzuceniu

z

powodu

„nierównoważności”

zaproponowanych

rozwiązań

równoważnych.
g) W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu
innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty
ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia.
9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich
robót budowlanych wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę.
Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii
Wykonawcy.
Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy
(Załącznik nr 8 do SIWZ).
W/w wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawcy.

Część III. Składania ofert częściowych i wariantowych.
1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Część IV. Informacja o przewidywanych: umowie ramowej, aukcji elektronicznej,
zamówieniach uzupełniających.

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1, pkt 6 Ustawy Pzp.
Część V. Termin realizacji zamówienia.
1. Wszelkie

prace

związane

z

wykonaniem

przedmiotu

zamówienia

należy

obligatoryjnie zakończyć do 15.12.2017 r. Prace mogą być wykonywane w dni
robocze ( bez świąt) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.
Część VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1 pkt 2 w zw. z ust. 1b ustawy Pzp dotyczące:
1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego
przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.
1.2. Zdolności technicznej lub zawodowej.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) spełnia następujące warunki dotyczące zdolności technicznej tj.
a) Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót
związanych z przedmiotem zamówienia w zakresie remontu, budowy lub
rozbudowy ośrodka ekspozycyjnego z urządzeniami multimedialnymi o wartości
nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia tego
warunku dokonana zostanie w systemie spełnia – nie spełnia, na podstawie
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków.
b) Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu
zamówienia związanego z przedmiotem zamówienia w zakresie dostawy i
montażu urządzeń multimedialnych o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł
brutto, zawierającej m.in.: tablicę/mapę interaktywną wyposażoną w czujniki
pojemnościowe uruchamiające mapping z wideoprojektora oraz indywidualne
stanowisko w formie tubusa o zmiennym kącie nachylenia, umożliwiające
oglądanie obrazów 3D wyświetlanych na monitorze LCD bez potrzeby
stosowania okularów 3D,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie w systemie spełnia
– nie spełnia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków.

2) spełnia następujące warunki dotyczące zdolności zawodowej tj.:
a) Warunek spełni Wykonawca, który dysponuje osobą zdolną do wykonania
zamówienia tj. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.
W stosunku do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 4a
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1725 ), uprawnienia budowlane oznaczają również
odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w
budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem
uprawnieniom, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. W odniesieniu do obywateli
państw Członkowskich zastosowanie będzie również miała ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

b) Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia tego
warunku dokonana zostanie w systemie spełnia – nie spełnia, na podstawie

przedstawionych

przez

Wykonawcę

dokumentów

i

oświadczeń

potwierdzających spełnienie warunków.
1.3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) Posiada w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
w których Wykonawca posiada rachunek, środki finansowe lub zdolność
kredytową na kwotę 400 000 zł, a także aby był ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 400 000 zł. Ocena spełnienia
tego warunku dokonana zostanie w systemie spełnia – nie spełnia, na podstawie
przedstawionych

przez

Wykonawcę

dokumentów

i

oświadczeń

potwierdzających spełnienie warunków.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Części VI ust. 1 SIWZ,
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”,

w

oparciu

o

informacje

zawarte

w

oświadczeniach

i

dokumentach

wyszczególnionych w części VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
4. Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przepisy dotyczące spełnienia
warunków udziału w niniejszym postępowaniu dla Wykonawcy, stosuje się odpowiednio
do tych wykonawców.
5. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”,

w

oparciu

o

informacje

zawarte

w

oświadczeniach

i

dokumentach

wyszczególnionych w Części VII niniejszej SIWZ.
Część VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia

spełnienia

warunków

udziału

w

postępowaniu

i

niepodlegania

wykluczeniu z postępowania:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w Części VI SIWZ, do oferty należy załączyć:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru – Załącznik nr 2 do SIWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie
1.2.

Zamawiający uzna, iż warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej,
zostanie spełniony jeśli Wykonawca:
a) złoży wykaz robót związanych z przedmiotem zamówienia w zakresie
remontu budowy lub rozbudowy ośrodka ekspozycyjnego z urządzeniami
multimedialnymi, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz
z dowodami, że ww. roboty zostały wykonane należycie, zawierającymi
informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa

budowlanego

i

prawidłowo

ukończone

według

wzoru

stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne dokumenty.

b) złoży wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedno
zamówienie polegające na wykonaniu zamówienia związanego z
przedmiotem

zamówienia

w zakresie dostawy i montażu urządzeń multimedialnych o wartości nie
mniejszej niż 200.000,00 zł brutto, zawierającej m.in.: tablicę/mapę
interaktywną

wyposażoną w czujniki pojemnościowe uruchamiające

mapping z wideoprojektora oraz indywidualne stanowisko w formie
tubusa o zmiennym kącie nachylenia, umożliwiające oglądanie obrazów
3D wyświetlanych na monitorze LCD bez potrzeby stosowania okularów
3D, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 5a do SIWZ.
Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
c) złoży wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
1.3 Zamawiający uzna, iż warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, zostanie
spełniony jeśli Wykonawca:
a)

przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 400 000 zł, wystawioną
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert .
b)

wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę co najmniej 400 000 zł.

1.4. Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. – Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23
oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru – Załącznik nr 2 do
SIWZ;
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
5 pkt 1 ustawy;
2.3. 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
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
2.4. 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
potwierdzenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. o kwocie jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, firmy oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cenie,
terminie wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkach płatności zawartych
w ofertach), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania

z

innym

wykonawcą

nie

prowadzą

do

zakłócenia

konkurencji

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli

Wykonawca

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 2.2, 2.3, 2.4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem

terminu

składania

wniosków

o

dopuszczenie

do

udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
b) 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.
2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w części VII ust. 4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym,
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument powinien być

wystawiony w terminie, jak w części VII ust. 4 SIWZ.
5. Oferty wspólne:
1)
2)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy

składający

ofertę

wspólną

ustanawiają

pełnomocnika

do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego (należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub
uwierzytelnionej przez notariusza kopii).
3)

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, Zamawiający
dopuszcza następujący sposób spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a)

w odniesieniu do wymogu dotyczącego zdolności technicznych lub
zawodowych – łączny potencjał Wykonawców,

b)

w odniesieniu do wymogu dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej,
zapewniającej wykonanie zamówienia – łączna sytuacja ekonomiczna
Wykonawców,

4)

Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia, ma
obowiązek

dołączyć

do

składanej

oferty

dokumenty

wymagane

w Części VII ust. 2 SIWZ albo w Części VII ust. 4 SIWZ w przypadku
wykonawców wskazanych w Części VII ust. 4 SIWZ. Przed podpisaniem umowy,
Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić
Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, zawierającą, co najmniej:
- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz
solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,
- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres
obejmujący realizację zamówienia.
Uwaga: dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w niniejszym
postępowaniu oraz wykazujące brak podstaw do wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp mogą być złożone w formie oryginału bądź kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pisemne zobowiązania,
oraz oświadczenia, o których mowa w części VII ust. 1 pkt. 1.1 i ust. 3 SIWZ
powinny być złożone w oryginale.
7. W przypadku przedstawienia w ofercie dokumentów sporządzonych w walucie innej
niż PLN, Zamawiający dokona stosownego przeliczenia na PLN podczas badania
złożonych ofert – według tabeli średnich kursów walut obcych NBP z dnia publikacji

ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Część VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazuje się pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
sekretariat@biebrza.org.pl
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, lub poczty elektronicznej
jednakże każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyjaśnienie
treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytań
z odpowiedziami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania
źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej, 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.

5. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami
są:
Piotr Tałałaj – w zakresie merytorycznym, tel. 85 738 30 46;
Tomasz Powałko– w zakresie procedury, tel. 85 7383032, 698 471 950.

Część IX. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wysokość wadium wynosi: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu,
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3. gwarancjach bankowych,

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy:
37 1130 1059 0017 3397 2620 0005 z dopiskiem: wadium w postępowaniu „Doposażenie i
adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku:
Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które znajdzie
się na koncie bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych stosowny dokument
wadialny (oryginał) należy załączyć do oferty. Okres ważności dokumentów wadialnych nie
może być krótszy niż okres związania ofertą. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych
musi wyraźnie określać, iż wniesione w takiej formie wadium podlega zatrzymaniu na rzecz
Zamawiającego w okolicznościach podanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Zamawiający
odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób
nieprawidłowy.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeżeli zostaną spełnione warunki
określone w art. 46 ust. l i ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem ust 4a .
6. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
Część X. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
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 30 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 2, nie powoduje utraty wadium.
4. 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.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Część XI. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Ofertę należy złożyć, w formie pisemnej. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1 i 1a. Oferta
musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2. W prowadzonym postępowaniu Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki

wymagają podpisu osób uprawnionych

do

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje oraz dane.
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
8. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno
ponumerowane. Powinny być parafowane przez Wykonawcę.
9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i dołączone do oferty, zaleca
się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.
10. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone

nazwą (imieniem i nazwiskiem lub firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na
adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz oraz opisane
w następujący sposób:
„Oferta dotycząca zamówienia publicznego na robotę budowlaną: „Doposażenie i
adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku:
Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”
Nie otwierać do dnia 17.02.2017 r. do godz. 10:30.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Zmiany powinny być złożone wg takich samych zasad jak złożenie oferty, tj.
w odpowiednio oznakowanym opakowaniu z dopiskiem ZMIANA OFERTY. Wycofanie
z postępowania następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia na zasadach
wyżej wymienionych z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY.
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Część XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i złożyć je w sekretariacie:
Biebrzański

Park

Narodowy,

Osowiec-Twierdza

8,

19-110

Goniądz

do dnia 17.02.2017 r. do godz. 10:00.
2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w części XII
pkt 1 SIWZ nie będą rozpatrywane, lecz zostaną uznane za złożone po terminie.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr 38.
4. Sesja otwarcia ofert:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po

otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania zamówienia, okres
gwarancji i warunki płatności. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza
na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
5. Publiczna sesja otwarcia ofert jest jawna.
Część XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
oraz sposób oceny ofert.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium:
1.1. CENA RYCZAŁTOWA BRUTTO – waga kryterium 60%
Kryterium ,,cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny ryczałtowej brutto podanej przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję
Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. Oferta Wykonawcy, która zawiera
najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalnie 60 punktów.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane wg poniższego wzoru:
Cena oferty najniższej

C = ------------------------------- x 60 pkt
Cena oferty ocenianej

1.2.OKRES GWARANCJI (G= G1+G2) – waga kryterium 40 %
1) Kryterium ,,okres gwarancji na robotę budowalną”- G1 rozpatrywane będzie na
podstawie deklarowanego okresu gwarancji, podanego przez Wykonawcę w
formularzu ofertowym. Minimalny okres gwarancji na robotę budowlaną to 48
miesięcy. Wykonawca, który w ofercie zaproponuje najdłuższy deklarowany termin
gwarancji wyrażony w miesiącach otrzyma maksymalnie 20 punktów.
Pozostałe oferty zostaną skalsyfikowane wg poniższego wzoru:
Okres gwarancji na robotę budowlaną w ofercie ocenianej w miesiącach

G1 = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------x 20 pkt
Najdłuższy okres gwarancji na robotę budowalną w miesiącach w złożonych ofertach

2) Kryterium ,,okres gwarancji na sprzęt-urządzenie” – G2 rozpatrywane będzie na
podstawie

deklarowanego

okresu

gwarancji,

podanego

przez

Wykonawcę

w formularzu ofertowym. Minimalny okres gwarancji na sprzęt-urządzenie
to 24 miesiące. Wykonawca, który w ofercie zaproponuje najdłuższy deklarowany
termin gwarancji na sprzęt-urządzenie wyrażony w miesiącach otrzyma maksymalnie
20 punktów.
Pozostałe oferty zostaną skalsyfikowane wg poniższego wzoru:
Okres gwarancji na sprzęt–urządzenie w ofercie ocenianej w miesiącach

G2 = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------x 20 pkt
Najdłuższy okres gwarancji na sprzęt–urządzenie w miesiącach w złożonych ofertach

3) Łączny okres gwarancji będzie obliczany wg wzoru poniżej. Maksymalna liczba
punktów w łącznym okresie gwarancji wynosi 40 punktów.
OKRES GWARANCJI-G= G1+G2 ,
Gdzie:
G- Liczba punktów w kryterium gwarancji,
G1- okres gwarancji w pkt 1.2.1;
G2- okres gwarancji w pkt 1.2.2.
2. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki określone
w ustawie Pzp i SIWZ oraz uzyska największą liczbę punktów, obliczoną wg poniższego
wzoru:
LP = C + G
LP – liczba punktów; C – liczba punktów w kryterium cena; G – liczba punktów w kryterium
gwarancja;
4. Zamawiający w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego (w przypadku Wykonawcy zagranicznego z krajów Unii
Europejskiej), zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w ofercie ceny

podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
5. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Część XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki określone
w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria
wyboru.
2. Niezwłocznie
Wykonawców,

po

wyborze

którzy

najkorzystniejszej

złożyli

oferty

oferty

oraz

Zamawiający

zamieści

zawiadomi

informacje

określone

w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na własnej stronie
internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
3. 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.

Część XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej
podanej w ofercie przed podpisaniem umowy.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach

bankowych

lub

poręczeniach

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego: 37 1130 1059 0017 3397 2620 0005 z dopiskiem: zabezpieczenie
na wykonanie przedmiotu zamówienia „Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej
Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w
Osowcu-Twierdzy 8”.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może
przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.
9. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania

umowy w formach niepieniężnych - zabezpieczenie nie może wygasnąć przed
wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpieczył Wykonawca.
10. Dokument gwarancyjny musi bezwarunkowo i nieodwołalnie gwarantować zapłatę za
zobowiązania

Wykonawcy

wobec

Zamawiającego

wynikające

z

umowy

w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Z treści gwarancji
(poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, bez konieczności
wykazywania przez Zamawiającego zasadności i wysokości zgłoszonych roszczeń.
Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że
odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w
stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta
nie została zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela).

Treść dokumentu gwarancyjnego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu
umowy podlega akceptacji Zamawiającego.
11. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w gwarancjach
bankowych, ubezpieczeniowych, beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiający. Umowa
gwarancyjna zawarta pomiędzy bankiem/firmą ubezpieczeniową a Wykonawcą winna
określać gwarancję jako bezwarunkową i nieodwołalną. W treści gwarancji winien znaleźć
się zapis, gwarantujący Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zapłatę kwoty
zabezpieczenia w następujących przypadkach:
a) nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia,
b) niewykonania przez Wykonawcę robót określonych w umowie,
c) niezapłacenia kar umownych,
12. Termin obowiązywania umowy takiej gwarancji nie może być krótszy niż termin zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisany w paragrafie 13 umowy
(Załącznik nr 8 do SIWZ).
13. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 148 ust. 2 ustawy.
14. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na zasadach określonych w art. 151 ustawy.
15. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy.
16. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formy zabezpieczenia na jedną z form o
których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy.
17. Zmiana

formy

zabezpieczenia

dokonywana

będzie

z

zachowaniem

ciągłości

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Część XVI. Podwykonawcy
1. Zamawiający żąda, by Wykonawca wskazał część zamówienia, której wykonanie
powierzy Podwykonawcom – w Załączniku nr 7 do SIWZ.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które
wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
3. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zleci Podwykonawcy pracę nie
wymienioną w formularzu ofertowym, jest zobowiązany powiadomić o tym Zamawiającego
i uzyskać jego akceptację.
Część XVII. Gwarancja
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot
umowy.

2. Okres gwarancji będzie obowiązywał zgodnie z zadeklarowanym okresem gwarancji
przez Wykonawcę w ofercie wyrażony w miesiącach.
Część XVIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo
wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy,
którą stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
1. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba

upoważniona do

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub
pełnomocnik, który przedstawi pełnomocnictwo od osoby wymienionej w ww.
dokumencie w oryginale lub uwierzytelnioną przez notariusza kserokopię
pełnomocnictwa.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z wybranym
Wykonawcą w terminie określonym w art. 94 ustawy.
Część XIX. Odwrócona zasada oceny ofert.
1.

Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24aa ustawy Prawo
zamówień publicznych najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.

Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust.. 1 uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zmawiający
zbada,

czy

nie

podlega

wykluczeniu

oraz

czy

spełnia

warunki

udziału

w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.
Część XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego

przepisów

ustawy,

przysługują

środki

ochrony

prawnej

przewidziane w Dziale VI ustawy.
2. Odwołanie

przysługuje

wyłącznie

od

niezgodnej

z

przepisami

czynności

Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie

powinno

wskazywać

czynność

lub

zaniechanie

czynności

Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
6. Terminy na wniesienie odwołania zawiera art. 182 ustawy.
7. Na orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie
skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
Załącznik nr 1a – formularz cenowy,
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków do udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o przynależeniu do grupy kapitałowej,
Załącznik nr 4 - oświadczenie o oddaniu do dyspozycji własnych zasobów,
Załącznik nr 5 – wykaz robót budowlanych,
Załącznik nr 5a – wykaz dostaw i usług,
Załącznik nr 6 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
Załącznik nr 7 – wykaz części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom,
Załącznik nr 8 - Wzór umowy,

Załącznik nr 9 - Szkic sytuacyjny budynku i pomieszczeń,
Załącznik nr 10 - Projekt wykonawczy- Wnętrza i ekspozycje,
Załącznik nr 11 - Projekt wykonawczy- Multimedia,
Załącznik nr 12 -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
Załącznik nr 13 - Przedmiar robót.

ZATWIERDZIŁ:
Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego
mgr Andrzej Grygoruk

Załącznik nr 1do SIWZ

Nr referencyjny Zamówienia: ZP-26/2016
Zamawiający:

Biebrzański Park Narodowy
Osowiec-Twierdza 8
19-110 Goniądz
Wykonawca:
…………………………………………………………………
OFERTA
Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie
przetargu

nieograniczonego

na:

„Doposażenie

i

adaptacja

bazy

edukacyjnej

Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w
Osowcu-Twierdzy 8”
Oferuję/emy za zrealizowanie przedmiotu zamówienia:

1) Remont Sali ekspozycyjnej, holu i wiatrołapu:
za kwotę netto:…………..…………zł słownie………....................................................................
.................................................................................................................................................................zł
podatek VAT (…….%): ...................................... zł słownie:………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……zł
razem brutto:......................................zł słownie …………………………………………………...;
zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
2) Doposażenie Sali wykładowej, sali konferencyjnej i ściany frontowej budynku :
za kwotę netto:…………..…………zł słownie………....................................................................
.................................................................................................................................................................zł
podatek VAT (…….%): ...................................... zł słownie:………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……zł
razem brutto:......................................zł słownie …………………………………………………...;

zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
3) Wyposażenie sali ekspozycyjnej:
za kwotę netto:…………..…………zł słownie………....................................................................
.................................................................................................................................................................zł
podatek VAT (…….%): ...................................... zł słownie:………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……zł
razem brutto:......................................zł słownie …………………………………………………...;
…………………………………………………………………………………………………………,
zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
4) Wyposażenie holu i przedsionka:
za kwotę netto:…………..…………zł słownie………....................................................................
.................................................................................................................................................................zł
podatek VAT (…….%): ...................................... zł słownie:………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……zł
razem brutto:......................................zł słownie …………………………………………………...;
…………………………………………………………………………………………………………,
zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
5) Prace końcowe:
za kwotę netto:…………..…………zł słownie………....................................................................
.................................................................................................................................................................zł
podatek VAT (…….%): ...................................... zł słownie:………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……zł
razem brutto:......................................zł słownie …………………………………………………...;
…………………………………………………………………………………………………………,
zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
1. ŁACZNA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (suma pozycji 1-5) wynosi:
Kwota

netto:…………..…………zł

słownie………....................................................................

.................................................................................................................................................................zł
podatek VAT (…….%): ...................................... zł słownie:………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……zł
razem brutto:......................................zł słownie …………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………,
zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.

Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty
niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie
z wymogami Zamawiającego.
2. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia.*
3. Jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4. Zapoznałem/liśmy się ze SIWZ i projektem umowy i przyjmuję/emy te dokumenty
bez zastrzeżeń.
5. Na wykonane usługi i roboty (materiały i robociznę) udzielimy ………….. miesięcy
gwarancji-(minimum 48 miesięcy).
6. Na

sprzęt-urządzenia

udzielamy

………………………..miesięcy

gwarancji-

(minimum 24 miesiące).
7. Oświadczamy, że otrzymałem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. Warunki płatności – przelew 30 dni.
9. Oświadczam/y,
przewidujemy

że:

Przedmiot

powierzyć

zamówienia

podwykonawcom

zamierzamy
części

wykonać

zamówienia

sami

/

wymienione

wg załączonego do oferty formularza „Podwykonawcy" (należy wypełnić załącznik
nr 7 do SIWZ).*
10. Wadium o wartości ………………. zł (słownie: zł… ........ ………………………………...),
zostało wniesione w dniu: …………………… w formie: .…………………………….......
……………………………………………………………………………………………………
11. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych
w

art.

46

ustawy

PZP,

na

następujący

rachunek:

…………………………………………………..
12. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz wniesienia
najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Przedstawię/my Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy Harmonogram realizacji
i finansowania projektu w ramach czynności przed podpisaniem umowy.
13. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą
być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.*

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
Lp.

Oznaczenie rodzaju(nazwy) informacji

Od

Do

1.
2.
14. ** Informuję/emy, że:
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.*
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu
zamówienia): _____________. Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia)
powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto.*
15. Oświadczam, że wszelką korespondencję należy prowadzić na adres:
………………………………………………………………………………………………
na czynny nr fax.: …………………… lub adres e-mail……………………………………
16. Integralną część formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1a do SIWZ- Formularz
cenowy.
17. Oferta zawiera ............. kolejno ponumerowanych kartek.
18. Oferta składa się z niniejszego formularza ofertowego oraz:
a. ..........................................................................................................................................
b. ..........................................................................................................................................
c. .........................................................................................................................................
d. .........................................................................................................................................
e. ........................................................................................................................................
f. ……………………………………………………………………………………………….
g. ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………. dnia ………………….

………………………………..
podpis i pieczęć osób/y upoważnionej

* Niepotrzebne skreślić.
** Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do
wartości netto oferty, tj. w przypadku:
 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od
towarów i usług,
 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego
przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
*** Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone za zgodność
z oryginałem.

Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr referencyjny Zamówienia: ZP-26/2016

............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
(zgodnie z art. 25a ust. 1, 3 i 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
„Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego
w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”

Oświadczam/my, że:
1.

nie podlegam/my wykluczeniu o udzielnie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.

nie podlegam/my wykluczeniu o udzielnie zamówienia na podstawie art. 24 ust 5
ustawy Prawo zamówień publicznych (UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający
przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu)

3.

zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam,

że

w

związku

z

ww.

okolicznością,

na

podstawie

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ...................
………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………..…
………………...........………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
4.

spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w SIWZ Biebrzańskiego Parku Narodowego.

5.

w

celu

wykazania

warunków

udziału

w

postępowaniu

określonych

przez

Zamawiającego w SIWZ Biebrzańskiego Parku Narodowego. polegam na zasobach
następującego/ych podmiotów: ………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,
w następującym zakresie…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
6.

wobec podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu,
tj.:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

7.

Oświadczam,

że

wobec

podmiotu/ów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….………………………….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
8.

wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą

oraz

zostały

przedstawione

z

pełną

świadomością

konsekwencji

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………..………………
(Miejscowość i data)

…………………………………
(Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik nr 3 do SIWZ
Nr referencyjny Zamówienia: ZP-26/2016
Zamawiający:
Biebrzański Park Narodowy
Osowiec-Twierdza 8
19-110 Goniądz
Wykonawca:
…………………………….
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O PRZYNALEŻENIU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą:
„Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego
w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”

Oświadczam, że:
1) nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634),
z Wykonawcami którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu*,
2) należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami
którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu*:
a) ………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………………………
* (niepotrzebne skreślić)
....................................................
(Miejscowość i data)

…………………..........................................
(Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik nr 4 do SIWZ
Nr referencyjny Zamówienia: ZP-26/2016

Wykonawca:

............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz………………………………………………………
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia: .....................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(wymienić zasoby)
do realizacji zamówienia: „Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego
Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w OsowcuTwierdzy 8”

...................................................
(Miejscowość i data)

……....................................................
(Podpis i pieczęć osoby/osób uprawniony

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr referencyjny Zamówienia: ZP-26/2016
Wykonawca:

.........................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Wykaz robót budowlanych
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
— w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane oraz miejsca wykonania dla zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest: „Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku
Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”

Nazwa

Nazwa i adres

Rodzaj i

wykonanych robót

Zamawiającego

wartość

Termin realizacji
rozpoczęcie
zakończenie

Miejsce
wykonania

1

2

Do niniejszego wykazu dołączam

.......

szt.

referencji

lub

innych

dokumentów

potwierdzających, że wskazane i opisane wyżej roboty budowlane zostały zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

.......................................

...........................................................................................

(miejscowość i data)

(Podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych)

Załącznik nr 5a do SIWZ
Nr referencyjny: ZP-26/2016
………………………………….
(pieczęć wykonawcy)
WKAZ DOSTAW I USŁUG
Wymaga się od Wykonawcy wykonania lub wykonywania w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu
zamówienia związanego z przedmiotem zamówienia w zakresie dostawy i montażu
urządzeń multimedialnych o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto, zawierającej
m.in.: tablicę/mapę interaktywną wyposażoną w czujniki pojemnościowe uruchamiające
mapping z wideoprojektora oraz indywidualne stanowisko w formie tubusa o zmiennym
kącie nachylenia, umożliwiające oglądanie obrazów 3D wyświetlanych na monitorze LCD
bez potrzeby stosowania okularów 3D, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających, że dane
dostawy/ usługi zostały wykonane należycie

L.p.

Nazwa podmiotu na rzecz,

Przedmiot

Data wykonania

Wartość

którego usługa/dostawa

dostawy/ usługi

dostawy/usługi

dostawy/usługi

została wykonana

1.

2.

....................................................

........................................................................

(Miejscowość i data)

(Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik nr 6 do SIWZ
Nr referencyjny Zamówienia ZP-26/2016
Wykonawca:

.............................................................
( pieczęć adresowa firmy Wykonawcy )
Wykaz osób,
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Oświadczam/y, że przy realizacji przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć niżej
wymienione osoby:

Nazwisko i imię osoby,

Uprawnienia i nazwa
organu który je wydał

Informacje na temat
kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia
i wykształcenia
niezbędnych do
wykonania
zamówienia oraz
podstawy dysponowania

Specjalność
……………………
Nr
…………………..
Wydał
……………………
* niepotrzebne skreślić
Oświadczam/y, że osoba, które została wymieniona w wykazie (załącznik nr 6 do SIWZ)
będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz posiada wymagane uprawnienia
w specjalnościach określonych w załączniku oraz zaświadczenie lub decyzję o wpisie do
centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla

osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz posiadają aktualny
wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
……………………………………….

……………………………………………………..

(miejscowość i data)

( Podpis i pieczęć osoby/osoby upoważnionej)

Załącznik nr 7 do SIWZ
Nr referencyjny Zamówienia: ZP-26/2016
Wykonawca:
...........................................
( pieczęć adresowa firmy Wykonawcy )
Wykaz części zamówienia powierzonej podwykonawcom
Nazwa części
zamówienia

Opis powierzonej
części zamówienia

...............................................................
(miejscowość i data)

Nazwa
podwykonawcy

Wartość części
zamówienia brutto
[zł ]

....................................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych

