
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.gorczanskipark.pl 

 

Niedźwiedź: Modernizacja szlaków w Gorczańskim Parku 

Narodowym w 2014 

Numer ogłoszenia: 256322 - 2014; data zamieszczenia: 31.07.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gorczański Park Narodowy , Poręba Wielka 590, 34-735 Niedźwiedź, woj. 

małopolskie, tel. 18 33 179 45, faks 18 33 179 45. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja szlaków w Gorczańskim 

Parku Narodowym w 2014. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia modernizacja szlaków w Gorczańskim Parku Narodowym. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia znajduje się w: załączniku nr 1 do SIWZ - dokumentacji projektowej. 

Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: Zadanie I: Przebudowa szlaku zielonego na 

odcinku z doliny Kamienicy - Gorc Troszacki Zadanie II: Remont szlaku niebieskiego na odcinku 

dolina Turbacza - Czoło Turbacza. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.61-5, 45.23.31.42-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014. 

http://www.gorczanskipark.pl/


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: Zadanie I: 2 000,- zł. Zadanie II: 

2 000,- zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 

2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 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. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu 

Wykonawca wpłaca przelewem na konto Zamawiającego Gorczański Park Narodowy 19 1010 1270 

0032 4513 9800 0000 przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia 

wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 

Wykonawca w tytule przelewy zobowiązany jest wskazać nazwę Zadania dla którego ofertę 

zabezpiecza wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny 

spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia - zał. nr 3 do SIWZ 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna za spełniony warunek: - dla Zadania I - II dotyczący posiadania 

wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 

50.000,00 zł brutto (każda z nich), Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na 

podstawie złożonego dokumentu- zał. nr 7 do SIWZ oraz oświadczenia - zał. nr 3 do 

SIWZ 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny 

spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia - zał. nr 3 do SIWZ 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna za spełniony warunek: - dla Zadania I - II dotyczący dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje 

lub będzie dysponował jedną osobą na stanowisku kierownika budowy posiadającą 

uprawnienia budowlane w myśl ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 

2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) co najmniej do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności drogowej, z minimalnym 5 letnim doświadczeniem zawodowym przy 

kierowaniu robotami budowlanymi o charakterze drogowym. Osoby przewidziane do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać 

wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 

7 lipca 1994 r. art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie 

przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., 

natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii 

Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo 

Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji 

Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z 

dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego dokumentu- zał. 

nr 8 do SIWZ oraz oświadczenia - zał. nr 3 do SIWZ 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna za spełniony warunek: dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia 

na kwotę co najmniej: - dla zadanie I - II: 150.000,00 zł. Zamawiający dokona oceny 

spełnienia warunku na podstawie złożonego dokumentu oraz oświadczenia - zał. nr 3 do 

SIWZ 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 



III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 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; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 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, 

wystawiony 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 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 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; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 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; 

 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 - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 



IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Wszelkie zmiany ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu i zgody obu stron, pod rygorem ich nieważności. 2. Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmiany umowy: a. w zakresie zmiany terminu 

jeżeli wystąpi sytuacja utrudniająca lub uniemożliwiająca terminowe wykonywanie usługi, której 

uprzednio nie można było przewidzieć, w szczególności w przypadku: i. klęsk żywiołowych na 

obszarze wykonywanych prac, ii. długotrwałych opadów deszczu i/lub wiejących wiatrów 

uniemożliwiających bezpieczne wykonywanie prac b. w zakresie zmiany podwykonawcy. Jeżeli 

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. c. W 

zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczeń na skutek zmian technologicznych spowodowanych 

w szczególności następującymi okolicznościami: i. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń 

nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzeniu kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, ii. pojawienie się nowszej technologii 

wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub 

kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; iii. 

wystąpienia braków lub wad w dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 2 umowy. d. w zakresie 

zmiany osób realizujących umowę i wskazanych w ofercie Wykonawcy, w przypadku: i. nie 

wywiązywania się z obowiązków lub wykonywania ich w sposób nienależyty na żądanie 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

zapewnić realizację umowy przez osoby spełniające wymagania określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. ii. zdarzeń losowych na wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany 

jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego zapewnić realizację umowy przez osoby 

spełniające wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. e. w zakresie 

zasad wypłaty wynagrodzenia w przypadku gdy zmiana ta wynika z konieczności prawidłowego 

rozliczenia przyznanego Zamawiającemu dofinansowania. Zamawiający dopuszcza wypłatę 



wynagrodzenia etapowo, odpowiednio do zaawansowania prac, jeśli zmiana w sposobie rozliczania 

wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy i jest związana z prawidłowym rozliczeniem 

Projektu. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://www.gorczanskipark.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

http://www.gorczanskipark.pl, siedziba zamawiającego: Gorczański Park Narodowy Poręba Wielka 

590, 34-735 Niedźwiedź. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

14.08.2014 godzina 08:30, miejsce: sekretariat Gorczańskiego Parku Narodowego. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Projekt Współfinansowany przez Unie Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


