Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa
Nadleśnictwo Gniezno

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Nr postępowania: S.270.1.2016

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (TYTUŁ)

„Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 14 w Leśnictwie
Stary Dwór Nadleśnictwo Gniezno – II etap”

Gniezno, dnia 25.04.2016 r.
Opracował:

Sekretarz Nadleśnictwa - Andrzej Gross

Zatwierdzam:

Nadleśniczy

- Michał Michalak

Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200 Gniezno
Tel/.fax 61 4264611,, e-mail: gniezno@poznan.lasy.gov.pl; www.gniezno.poznan.lasy.gov.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8

Przedmiot zamówienia:
„Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 14 w Leśnictwie Stary Dwór Nadleśnictwo
Gniezno – II etap”
I. Zamawiający:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniezno
ul. Wrzesińska 83 62-200 Gniezno
NIP: 784-00-05-569
www. gniezno.poznan.lasy.gov.pl
gniezno@poznan.lasy.gov.pl
Biuro Nadleśnictwa Gniezno czynne w dni robocze w godz.7.00-15.00
tel./fax 061 4264611
II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.), zwanej dalej
„ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość
szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5.186.000
euro, na podstawie art. 10 ust. 1, 39-46, „ustawy” jw.
3. Podstawa prawna opracowania SIWZ:
1) Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
z późn.zm.).
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do
euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych z dnia 28 grudnia
2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254).
4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735).
5) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1372).
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III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 14 w Leśnictwie Stary Dwór Nadleśnictwo Gniezno– II
etap”
1) Zakres robót przebudowy drogi leśnej pożarowej przebiegającej przez działki oznakowane
geodezyjnym numerem ewidencyjnym gruntów: nr 5212; 5211; 5209; 5208/2 ;5206/2; 5207/2;
5205/2; 5207/4; 5210; 5227/2; 5228; 5229; 5230; 5231; 5232; 5233 położonych w obrębie
ewidencyjnym Ćwierdzin, gmina Witkowo oraz 5213; 5214; 5234; 5235; 5236; 5237/8
położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Niechanowska, gmina Niechanowo
obejmuje:
- Roboty przygotowawcze
- Roboty ziemne
- Nawierzchnia
- Elementy drogi
- Inne roboty
Zakres II etapu przebudowy drogi leśnej pożarowej nr 14 (1+199 km ÷ 1+856 km) określa
przedmiar robót – zał. nr 3 do SIWZ.
2) W związku z koniecznością przejazdu przez odcinek drogi leśnej przebudowanej w
ramach I etapu, nawierzchnia przebudowanej drogi nie może ulec uszkodzeniu.
Ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie prac Wykonawca jest zobowiązany naprawić
bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia.
W trakcie przekazania placu budowy zostanie określony stan techniczny drogi
przebudowanej w ramach I etapu.
W związku z powyższym trakcie realizacji robót II etapu zaleca się przejazd sprzętu,
maszyn i transportu materiałów od strony Nowej Wsi Niechanowskiej.
3) Podstawowe parametry techniczne drogi
- prędkość projektowa - 30 km/h
- nośność nawierzchni - 10 Mg
- nacisk - 5 Mg/oś
- kategoria ruchu - KR1
- szerokość jezdni - 3,50 m
- szerokość mijanki - 3,00 m
- długość mijanki ze skosami - 64,00 m
- skosy wjazdowy i wyjazdowy 1:7 - 21,00 m
- długość odcinka prostego mijanki - 23,00 m
- długość odcinka drogi leśnej II etapu – L = 657,0 m
- spadek poprzeczny drogi - 3 % jednostronny
- spadek poprzeczny mijanki - 3% jednostronny
- spadek poprzeczny pobocza - 6% jednostronny (na łuku taki jak drogi)
- pobocza szerokości 75 cm (na łuku 50 cm) obustronne
- promienie łuków kołowych na skrzyżowaniach z innymi drogami leśnymi – 11,0 m
4) Konstrukcja nawierzchni drogi leśnej pożarowej nr 14
- górna warstwa kruszywo (granit, melafir, gabro, itp.) 0/31,5 mm z miałem kamiennym 0/5 mm
h= 7 cm z zagęszczeniem układana rozściełaczem
- dolna warstwa kruszywo łamane 31,5/63 mm h=20 cm zagęszczona
- spadek nawierzchni jednostronny 3%
- pobocze gruntowe obustronne o szerokości 0,75 m (na łuku 50 cm)
- spadek pobocza gruntowego 6%
5) Konstrukcja nawierzchni mijanki drogi leśnej pożarowej nr 14
- górna warstwa kruszywo (granit, melafir, gabro, itp.) 0/31,5 mm z miałem kamiennym 0/5 mm
h= 7 cm z zagęszczeniem układana rozściełaczem
- dolna warstwa kruszywo łamane 31,5/63 mm h=20 cm zagęszczona
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- spadek nawierzchni jednostronny 3%
- pobocze gruntowe jednostronne o szerokości 0,75 m
- spadek pobocza gruntowego 6%
6) Wymagania dla kruszywa na górną warstwę określono poniżej:

Wymagania
Kruszywa naturalne

Lp.

Wyszczególnienie właściwości

2
3
4
5
6

Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, %
(m/m)
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż
Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie
więcej niż
Zawartość zanieczyszczeń
%(m/m), nie więcej niż

organicznych,

Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B04481, %
Ścieralność w bębnie Los Angeles
a)
ścieralność całkowita po pełnej liczbie
obrotów,
nie
więcej
niż
b)
ścieralność częściowa po 1/5 pełnej
liczby obrotów, nie więcej niż

7
Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż

8
9
10
11
12

Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach
zamrażania, %(m/m), nie więcej niż

Żużel

Badania
według

Podbudowa
zasadnicza

1

Kruszywa łamane

od 2 do 10

pomocnicza

od 2 do 12

zasadnicza

pomocnicza

zasadnicza

od 2 do 10

od 2 do 12

od 2 do 10

5

10

5

10

35

45

35

40

1

1

1

1

od 30 od 30
do 70 do 70
35
30

45
40

od 30 od 30
do 70 do 70
35
30

50
35

pomocnicza

od 2 do 12

PN-B-06714 -15
[3]

10

PN-B-06714 -15
[3]

-

-

PN-B-06714 -16
[4]

1

1

PN-B-04481 [1]

-

-

BN-64/8931 -01
[26]

40
30

50
35

5

PN-B-06714 -42
[12]

2,5

4

5

10

3

5

6

8

5

10

5

10

FNaCl7

FNaCl7

PN-B-06714 -18
[6]
PN-B-06714 -19
[7]
PN-EN 1367-1

Mrozoodporność w 1% roztworze NaCl Kategoria FNacl[% ubytku masy] -minimalna
mrozoodporność:
Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, %
(m/m), nie więcej niż

-

-

-

-

1

3

PN-B-06714 -37
[10] PN-B-06714 39 [11]

Zawartość związków siarki w przeliczeniu na
SO3, %(m/m), nie więcej niż

1

1

1

1

2

4

PN-B-06714 -28
[9]

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

Wskaźnik
nośności
wnoś
mieszanki
kruszywa,
%,
nie
mniejszy
niż:
a)
przy zagęszczeniu Is > 1,00
b) przy zagęszczeniu Is > 1,03

PN-S-06102 [21]

6) Szczegółowy zakres robót określają: projekt budowlany, przedmiar robót,
szczegółowa specyfikacja techniczna, stanowiące załączniki do SIWZ.
7) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z:
a) projektem budowlanym
b) kosztorysem ofertowym
c) warunkami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)
d) przepisami BHP w budownictwie i przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 156/2006 poz. 1118 z p. zm.).
e) przepisami ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)
2. Na realizację zamówienia Nadleśnictwa Gniezno przeznacza kwotę brutto: 199 000,00 zł
(słownie zł.: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100)
3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
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4. Wymagany minimalny okres gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest udzielić na
zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane minimum 36 - miesięcznej gwarancji
jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.
W przypadku zaoferowania, krótszego terminu gwarancji lub braku podania okresów gwarancji
Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę na formularzu ofertowym – załącznik
nr 1 do SIWZ – części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
(art. 36, 36a, 36b ustawy Pzp). Zasady zlecania robót podwykonawcom określa wzór umowy (
załącznik nr 2)
6. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu przeznaczonego do przebudowy i
jego otoczenia, a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji
lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.
7. Uwaga: We wszystkich przypadkach, w których zamawiający wskazał znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie elementów przedmiotu zamówienia, należy rozumieć, że
zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych pod względem
jakościowym i spełnianych parametrów technicznych.
8. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia.
Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do opracowania geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej oraz wykonania badań wyszczególnionych w SST.
Inwentaryzację powykonawczą i wyniki badań należy dostarczyć Zamawiającemu przy
odbiorze końcowym.
IV. Części zamówienia:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających,
polegających na: powtórzeniu prac będących przedmiotem zamówienia lub jego części
o wartości do 50 % zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego (od terminu podpisania umowy) zgodnie z art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
VI. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania zamówienia:
Przedmiotowe zamówienie zrealizowane będzie w terminie do 50 dni od daty podpisania
umowy.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz informacja o oświadczeniach
i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu umożliwienia oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia – (załącznik nr 4 do
SIWZ).
2) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym
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Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże i udokumentuje posiadanie następujących
narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia:
- równiarka samojezdna ≥ 100 kM – min. 1 szt.
- walec statyczny samojezdny ≥ 6 Mg – min. 1 szt.
- walec statyczny samojezdny ≥ 10 Mg – min. 1 szt.
- spycharka gąsienicowa ≥ 55 kW (75 KM) – min. 1 szt.
- samochód wywrotka 5-10 Mg – min. 1 szt.
Uwaga: Sprzęt podlegający dozorowi technicznemu (zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu Dz. U. z 2012 r., poz. 1468) powinien być
zarejestrowany w Urzędzie Dozoru Technicznego i posiadać aktualne dopuszczenie do
pracy (decyzję UDT).
3) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje:
- osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - uprawnienia budowlane w specjalności
drogowej (min.1 osoba),
Wykonawcy wykażą, że osoby i podmioty, które będą wykonywać zamówienie lub będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wraz z potwierdzeniem członkostwa w
Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.
4) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Wykonawcy spełnią warunek jeżeli wykażą wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania
robót będących przedmiotem zamówienia, tj. wykonanie minimum 2 robót budowlanych (o
wartości min. 200.000,00 zł brutto każda) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania
wymaganej wartości porównywalnej. (W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy
składają jeden wspólny w/w wykaz).
5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- przedłożą opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł. Polisa musi być ważna przynajmniej na
dzień złożenia oferty, a następnie przedłużona na okres realizacji przedmiotu zamówienia.
Uwaga: Z treści załączonej polisy musi wynikać, że została opłacona lub należy załączyć dowód
wpłaty ( np. potwierdzenie przelewu) albo inny dokument potwierdzający , że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji 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. Dokument, z którego
będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób
jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie,
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odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj,
zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z
treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać:
(1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
(2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
(3) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
(4) zakresu i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia określa załącznik nr 16 do SIWZ.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego bądź innych
podmiotów zaleca się przedstawienie ich jako podwykonawców w realizacji przedmiotu
zamówienia w tej części, w której korzysta z tego doświadczenia i wiedzy.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w pkt VIII.1. 1), 2), 3), 4), 5), 6)
6) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
2. Dowodami, o których mowa w pkt. VIII.1. 4) są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o
którym mowa w pkt 1;
3) w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy
lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. VIII.1.4), zostały wcześniej wykonane,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, że te roboty
budowlane zostały wykonane należycie.
4) w przypadku, o którym mowa w pkt. VIII.1.4), zamawiający może, w sposób obiektywny i
niedyskryminacyjny, określić roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, lub żądać wskazania w wykazie informacji o
robotach budowlanych, dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie,
w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia wykonawcy.
5) W przypadku złożenia innych dokumentów Wykonawca przedstawia uzasadnienie braku
możliwości uzyskania poświadczenia.
6)
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, budzą wątpliwości
zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie
zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać
wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio
zamawiającemu.
3. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów
gospodarczych (konsorcja/podmioty wspólne/spółki cywilne):
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1) Wykonawcy składający ofertę wspólną, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej
funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa
powinna dokładnie określać zakres umocowania. W przypadku złożenia kserokopii
pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę
udzielającą pełnomocnictwa.
2) W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z przedsiębiorców
wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z
jej postanowieniami,
4) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w
całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z
osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.
5) Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę;
w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie
pełnomocnika konsorcjum. Pod pojęciem konsorcjum rozumie się również spółkę cywilną.
6) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w
SIWZ złożone odpowiednio przez każdego partnera oddzielnie lub wspólnie zgodnie z
zapisami zawartymi w SIWZ.
7) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
(liderem).
4. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w
punkcie IX. niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż
w/w warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym
terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w
postępowaniu lub złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w terminie 3 dni od
dnia otrzymania wezwania, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane
wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
IX. Dokumenty wymagane:
1. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:
1) potwierdzeniem spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
określonych w pkt. VIII 1. SIWZ będzie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, że
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 4 do
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2)

3)

4)

2.
1)

2)

3)

4)

SIWZ.
Wykaz minimum 2 robót budowlanych (o wartości min. 200.000,00 zł brutto każda) w
okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających
swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;
Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla
uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. (W przypadku składania oferty
wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz) – wg zał. nr 6 do SIWZ);
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 8 do SIWZ);
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia wg zał. nr 10 do SIWZ
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
Polisa musi być ważna przynajmniej na dzień złożenia oferty.
Uwaga: Z treści załączonej polisy musi wynikać, że została opłacona lub należy załączyć
dowód wpłaty ( np. potwierdzenie przelewu) albo inny dokument potwierdzający , że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia –
zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
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. 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;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
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5)

6)

7)

8)

3.

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej bądź oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
-zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ).
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla wykonawcy, określonym w pkt IX.2.1), 2) ,3), 4), 5), 6), 7).
Pozostałe dokumenty, które należy załączyć do oferty:
1) wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem załączonego wzoru – załącznik nr 1
do SIWZ;
2) kosztorys ofertowy szczegółowy lub kosztorys ofertowy uproszczony wraz z nośnikami
cen kosztorysowych, tj. stawka roboczogodziny, ceny materiałów i sprzętu w ujęciu
ilościowo-wartościowym, wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w %, wskaźnik kosztów
zakupu w %, wskaźnik narzutu zysku w %) - załącznik nr 3 do SIWZ,
3) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji, o ile
nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;
4) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, w tym spółka cywilna)
określające pełnomocnika (lidera);

4. Wykonawca zagraniczny
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów: o których mowa w pkt. IX.2 2) ,3), 4), 5), 6) składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) Dokumenty, o których mowa w pkt. IX.2 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
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albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
5. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z
dopiskiem: "za zgodność z oryginałem"
6. Formularz ofertowy musi być w oryginale.
7. W przypadku braku jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenia
dokumentów w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność
z oryginałem odpisy lub kopie) Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w
terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w
dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn.
zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
jeżeli
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn.

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10.
1) Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej
osoby.
2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
a) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww.
ustawy skutkować będzie ujawnieniem całej treści oferty.
b) Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4
ustawy).
X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający
i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą
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elektroniczną. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące
wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie , faksem lub drogą elektroniczną i
skierowane na adres: Nadleśnictwo Gniezno ul. Wrzesińska 83 62-200 Gniezno ; fax. 61
4264611 ; gniezno@poznan.lasy.gov.pl
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
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.( art. 38 ust. 1pkt. 3) Pzp).
Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający informuje, że bieg ustawowych terminów liczony będzie od daty przekazania
informacji pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Przesłanie ich po godzinie 14:30
skutkować będzie zarejestrowaniem, jako poczty przychodzącej z datą następnego dnia
roboczego Zamawiającego
Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którzy pobrali
SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania, a jeśli specyfikacja
jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie
W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na
stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie www.gniezno.poznan.lasy.gov.pl.
Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na
stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na
tej stronie www.gniezno.poznan.lasy.gov.pl

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
W zakresie procedury przetargowej i przedmiotu zamówienia:
Andrzej Gross - sekretarz nadleśnictwa; tel/fax 61 4264611
Paweł Zapała – referent; tel/fax 61 4264611
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.
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XII. Wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium (zgodnie z art. 45 ust.4) o wartości: 5.000,00 zł.
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit.
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
2) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego nr :
BZ WBK O/Gniezno
12109013750000000037010189
z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy.
Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem zaleca się dołączyć
do oferty.
Wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (jw.
w ust. 12.2) będzie skuteczne wyłącznie z chwilą uznania tego rachunku bankowego przed
upływem terminu składania ofert (jw. w ust. 12.5), gdyż dopiero uznanie tego rachunku
bankowego kwotą wadium (przelew z tytułu wadium na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego) powoduje, że Zamawiający będzie w posiadaniu wadium.
3) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie zamawiającego w godz. 7:30
do 14:00, tel. 61 4264611. Natomiast do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z
oryginałem kserokopię.
4) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji
gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)
przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego
identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i
nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do
wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.
4a i ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj.
do dnia 12.05.2016 r., do godz. 9:00
6) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się
na rachunku bankowym zamawiającego.
7) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą
wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za
odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 PZP.
8) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12
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9) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert;
10) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie punktu 8) jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez zamawiającego.
12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
13) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeśli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w spawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
14) Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwrócić
je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
XIII. Termin związania ofertą:
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert;
XIV. Opis przygotowania oferty:
1. Przygotowanie oferty
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami
ustawowymi oraz przepisami prawa.
6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
8) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane.
9) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
10) Wskazane jest aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały,
zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.
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11) Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.
12) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.
13) Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w
odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA” (pozostałe oznakowanie wg
ust. 3). Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego
otwarcia ofert przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
14) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie
zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane „WYCOFANIE”
będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Koperty z
ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.
15) W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta
taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
1) Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
2) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
3) Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następująco:
Kopertę należy zaadresować : Nadleśnictwo Gniezno ul. Wrzesińska 83, 62-200 Gniezno.
„Oferta w postępowaniu na: „Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 14 w Leśnictwie
Stary Dwór Nadleśnictwo Gniezno – II etap”
„Nie otwierać przed dniem: 12.05.2016 r. do godz. 9:30”
Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres wykonawcy.
4) Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez
uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
5) W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego - sekretariat I
piętro do dnia 12.05.2016 r. do godz. 9:00.
2. Wykonawca na żądanie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem,
jakim oznakowana została oferta.
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.05.2016 r. do godz. 9:30 w siedzibie zamawiającego –
świetlica parter.
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5. Sesja otwarcia ofert:
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
3) Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy,
którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji,
warunki płatności.
4) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności
wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na
pisemny wniosek.
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia, oraz ewentualne ryzyko
wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do
czasu jej złożenia.
2.
W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości
obowiązującej na dzień złożenia oferty.
3.
Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych robót budowlanych
z
uwzględnieniem cen jednostkowych zawartych w ofercie.
4. Cena ofertowa brutto = iloczyn stawek jednostkowych netto i ilości jednostek obmiaru +
obowiązujący podatek VAT
5. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego
miejsca po przecinku.
6. UWAGA: Zamawiający uzna za błąd w obliczeniu ceny określenie jej niezgodnie z polskim
systemem płatniczym, opartym na:
1)
art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
towarów i usług ( Dz. U.poz. 915 ).
2)
art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U.
z 1997 r. Nr 140, poz. 938 z późniejszymi zmianami).
7. Zgodnie z powyższymi uregulowaniami, ostateczna cena zadeklarowana w ofercie musi
zawierać prawidłową stawkę podatku VAT oraz musi być wyrażona w złotych z dokładnością do
setnych części złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku.
8. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich.
9. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.)
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia:
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
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XVIII. Kryteria oceny oferty:
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
Lp.
Kryterium
Waga
1.
Cena
90 %
2.
Gwarancja
10 %
Kryterium wyboru ofert będzie oceniane w skali 0,00-100,00 pkt.
Wartości punktowe będą obliczane zgodnie z zasadami matematyki z dokładnością do 2
miejsc po przecinku.
1.1. Kryterium cena :
Ilość punktów = cena najniższa spośród badanych ofert x 90/ cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów za cenę – 90,00 pkt.
Pozostałe droższe oferty odpowiednio mniej wg wzoru powyżej.
1.2. Kryterium –okres gwarancji
Ilość punktów = okres gwarancji z badanej oferty x 10/ najdłuższy okres gwarancji spośród
badanych ofert.
Maksymalna ilość punktów za okres gwarancji – 10,00 pkt.
Okres gwarancji krótszy niż określony w pkt. III.4 SIWZ - oferta zostanie odrzucona.
Maksymalny okres gwarancji 60-m-cy.
Uwaga:
Przy zaoferowaniu okresy gwarancji dłuższego niż 60 m-cy: do wzoru zostanie podstawiona
wartość 60 m-cy, zaś do umowy zostanie wprowadzony okres wynikający z oferty.
2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonych kryteriów, otrzyma
maksymalną ilość punktów.
3. Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętych kryteriów przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza liczba punktów.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.
6. Jeżeli zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie 3 dni ofert dodatkowych.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż we
wcześniej złożonych ofertach.
7. Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy cena najkorzystniejszych ofert przekroczy
kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ustawy).
XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży uprawnienia budowlane
oraz aktualne „zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”,
3. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy, zamawiający określi
miejsce i termin podpisania umowy, zgodnie z treścią art. 94. ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Strona 17 z 20

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
powyższych terminów, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 94 ust. 2 Pzp.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa
w art. 93 ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych.
XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
(określonej w art. 150 ust.2) : 10 % ceny ofertowej (brutto).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących
formach:

3.

4.
5.

6.

7.
8.
1)
2)

1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości(Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno
zostać wpłacone przelewem na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy BZ
WBK O/Gniezno
12109013750000000037010189 z dopiskiem: „Przebudowa drogi
leśnej pożarowej nr 14 w Leśnictwie Stary Dwór Nadleśnictwo Gniezno-II etap”.
Nie dopuszcza się wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej do kasy
zamawiającego.
Zabezpieczenie wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy
dostarczyć zamawiającemu przed zawarciem umowy. Dokument w formie oryginału
zostanie dołączony do umowy.
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji
gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)
przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego
identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i
nazwiska).
W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia w formie pieniężnej do kasy zamawiającego.
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący
sposób:
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70%, w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może
przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15
dniu po upływie okresu rękojmi za wady
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XXI. Warunki umowy:
1. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza wprowadzanie „istotnych”
zmian w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiących
załączniki nr 2 do niniejszej SIWZ.
3. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
XXII. Środki ochrony prawnej:
1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może uznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale
VI ustawy Prawo zamówień publicznych art. 179 do 198 – odwołanie, skarga.
2. Odwołanie:
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
3) Odwołanie powinno wskazać 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 albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
6) Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy - od dnia przesłania
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
3. Skarga do sądu
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu:
1. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego.
2. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
XXIV. Postanowienia końcowe:
1. Zasady udostępniania dokumentów:
1) Zainteresowani mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załącznik do protokołu (jawne po
zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
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przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych
przez uczestników postępowania.
2) Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
a) Zamawiający udostępnia dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku i wyznaczeniu
terminu
b) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie
jego urzędowania.
c) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w obecności którego dokonana zostanie czynność
wglądu.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks cywilny.
XXV. Załączniki:
Załącznikami do SIWZ są:
nr 1 - formularz ofertowy,
nr 2 - wzór umowy
nr 3 - przedmiar robót
nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Zamawiającego
z art. 22 ust 1
nr 5 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1
nr 6 - wykaz robót budowlanych
nr 7 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej bądź oświadczenie o braku przynależności
do grupy kapitałowej
nr 8 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
nr 9 - wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych
nr 10 - oświadczenie uprawnienia
nr 11 - projekt budowlany
nr 12 - SST
nr 13 – karta gwarancyjna
nr 14 – uwagi do dokumentacji przetargowej
nr 15 – opinia geotechniczna
nr 16 - niewiążący wzór zobowiązania o oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia
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