SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ)
I.
Informacje o Zamawiającym
Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie ul. Trakt Węgierski 8a, 38 – 450 Dukla, zwany
w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na: Utworzenie ekspozycji edukacyjno
– przyrodniczej w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 - 2020
II.
Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej w Zespole
Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie składającej się z trzech części: I. Flora i fauna, II.
Kultura oraz III Geologia (prace budowlano-montażowe zostaną wykonane w obrębie
pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Trakt Węgierski 8a w Dukli stanowiącym
siedzibę Zamawiającego). Przedmiot zamówienia obejmuje sale o łącznej powierzchni 118,63 m²
położone na parterze budynku w siedzibie ZKPK w Dukli, ul. Trakt Węgierski 8a.
Na potrzeby ekspozycji włączono salę o pow. 66,25 m², korytarz o powierzchni 30,99 m², i salę
o pow. 21,39 m² z połączeniem istniejącej wystawy wprowadzającej. Sale nawzajem przyległe
stanowią zwartą przestrzeń przeznaczoną na umieszczenie wystawy przyrodniczo – kulturowej
stałej o charakterze edukacyjnym prezentującej walory parków karpackich.
Adresatem przyszłej wystawy są zarówno grupy jak też indywidualne osoby o różnym stopniu
przygotowania. Przyszła wystawa może stanowić bazę dla prowadzenia lekcji edukacyjnych, jak
też promocji regionu poprzez udostępnienie turystom.
Założenie architektury wystawy i przestrzeni nakłada liniowy trakt zwiedzania, poszczególne
tematy i problemy prezentowane poprzez instalacje i dioramy. Oświetlenie wystawy
i wprowadzenie dźwięku jak też elementy aranżacji przestrzeni i scenografii zarysują przestrzeń
immersyjną co podniesie poziom percepcji i odbioru treści.
Opis wystawy:
Sala recepcji (istniejąca) – park w pigułce – prezentacja walorów kulturowych i przyrodniczych na
monitorach dotykowych w scenerii dużych pni i fotogramów umieszczonych na łamanych
ścianach.
Sala A – Flora i fauna karpackich parków, różnorodność biologiczna.
Prezentacja wybranych gatunków zwierząt i roślin na przykładzie zbiorowiska buczyny w dioramie
górskiej. Diorama umieszczona na środku wzdłuż sali , podniesiona do góry, w tle na ścianach
i oknach ścianki z fotografii wielkoformatowej jako tło i rozszerzenie przestrzeni.
Diorama wykonana realistycznie z zadrzewieniem i krzewami naturalnymi preparowanymi,
modelami roślin, dermoplastami. Diorama zbudowana na podeście podwyższającym się w głąb
sali. W najwyższym miejscu pod dioramą wejście do szczeliny skalnej. Jaskinia zbudowana
z imitacji skalnych formacji.
Sufity ukształtowane w poziomie według rysunku, płyta g/k na ruszcie, podłoga z paneli na piance
(dobrać kolorystykę do sali recepcji), ściany szpachlowane i wyklejone wydrukami; ściana
z oknami przysłonięta ścianką wykonaną na konstrukcji – wydruki na backlight; kolorystyka ścian
przełamana zieleń – farba akrylowa.
Sala B – Kultura.
Diorama zamknięta prezentująca artefakty związane z historią i kulturą Podkarpacia. Artefakty
umieszczone przestrzennie, w tle na ścianie wydruki wielkoformatowe, zamknięcie z przodu
ścianką imitującą elewację drewnianego domu, w ściance otwory do oglądania obiektów.
Korytarz organizujący ruch zwiedzających, utrzymany w jednolitej złamanej zieleni, na ściance
zamykającej, wydruk wielkoformatowy – podświetlany.
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Oświetlenie sal kierunkowe na prezentowane obiekty i wywołanie przestrzennych efektów.
Udźwiękowienie w Sali A motywy przyrodnicze (efekty lasu ) powtarzane w pętli dźwiękowej za
pomocą przestrzennie ustawionych głośników. (zał. Nr 4 do SIWZ);
Sala C – Geologia.
W sali przedłużenie skalistej formacji w tle, na pierwszym planie gabloty do prezentacji zbiorów
geologicznych w formie pionowych słupów przeszklonych i podświetlonych, na ścianach wydruki
wielkoformatowe ilustracji epok geologicznych. Opisy na gablotach i ściankach.
Imitacja skał wykonana na konstrukcji z profili U 5 i podłożu styropianowym bądź tkaniny, narzut
klejem i malowanie, utrwalenie klejami i gruntem; wydruki klejone na zagruntowane wyrównane
podłoże; gabloty wykonane z płyty g/k oklejone wykładziną; przysłony z plexi, podświetlenie LED.
2. Roboty
należy
wykonać
zgodnie
z
technologią
i
zakresem
określonym
w projekcie ekspozycji edukacyjno - przyrodniczej (zał. Nr 4 do SIWZ);
3. Równoważność:
a) Zamawiający, w przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3
ustawy, wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w zakresie
przyjętych rozwiązań technicznych, użytych materiałów, wyrobów pod warunkiem, że
zaproponowane w ofercie są istotnie równoważne z określonymi w dokumentacji
projektowej.
b) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty
czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie przedmiotu
zamówienia lub jego części - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę
przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert
równoważnych pod względem funkcjonalnym oraz o parametrach techniczno-użytkowych
nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia oferty
zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez
Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami
wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. W takim wypadku
Wykonawca przedłoży zestawienie materiałów równoważnych wraz z innymi niezbędnymi
dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w wymagań, np. kart urządzeń, certyfikaty
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, itp.
c) Za równoważny, pod względem funkcjonalnym, technicznym i użytkowym, w stosunku do
wskazanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna takie, oferowane przez
Wykonawcę produkty, które posiadają równoważną pod względem technicznym budowę
i wyposażenie, a także takie możliwości funkcjonalne i parametry techniczne co zawarte
w opisie przedmiotu zamówienia produkty o podanych parametrach referencyjnych.
d) Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności.
Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne,
oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to
jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych
wyżej warunkach.
e) W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży dokumentów o zastosowaniu innych materiałów
i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały
i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia
4. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanego projektu wystawy,
a zauważone rozbieżności, roboty, które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie, są błędne lub
są zbędne, zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
5. Wszelkie zgłoszone uwagi, zastrzeżenia i nieścisłości zauważone w załączonej dokumentacji
przetargowej jak również propozycje zastosowania równoważnych rozwiązań technicznych,
materiałów, urządzeń i wyrobów zamawiający skonsultuje z właściwymi projektantami.
6. Okres gwarancji: Minimalny okres gwarancji 60 miesięcy, maksymalny okres gwarancji 72
miesiące (kryterium oceny ofert)
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7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32342400- 6 sprzęt nagłaśniający, 32.32.13.00-2 materiały
audiowizualne, 32353000-2 nagrania dźwiękowe, 39154000-6 sprzęt wystawowy,92310000-7
usługi tworzenia dzieł artystycznych, 37800000-6 wyroby rękodzielnicze i artystyczne,45442100-8
roboty malarskie.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez cały okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru końcowego robót,
zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące prace związane z wykonywaniem
czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu robót budowlanych
szczegółowo określonych w projekcie wystawy, tj. konstruktor – montażysta – ilości osób
zatrudnionych 2.
9. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób
zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
czynności jakie będą oni wykonywać. Wykaz stanowić będzie załącznik do umowy
10. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Podwykonawcą Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy
o pracę z Podwykonawcą wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Wykaz
stanowić będzie załącznik do umowy.
11. Każdorazowo na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje
się przedłożyć potwierdzone za zgodność kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty budowlane objęte niniejszą umową wraz
z oświadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, że osoby te wykonują roboty budowlane objęte
niniejszą umową. W tym celu Wykonawca i Podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania od
pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.
12. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę potwierdzonych za zgodność kopii umów wraz
z oświadczeniem, w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako
niewypełnienie obowiązku zatrudniania Pracowników.
13. Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać kontroli osób wykonujących roboty budowlane
na placu budowy oraz żądać od Wykonawcy i Podwykonawcy przedłożenia potwierdzonych za
zgodność dokumentów potwierdzających wypełnienie wynikających z niniejszego paragrafu
obowiązków w zakresie zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę.
14. Dopuszczalna jest zmiana pracownika wykonującego roboty budowlane na podstawie umowy
o pracę zawartej z Wykonawcą i Podwykonawcą. Zmiana pracownika wykonującego roboty
budowlane skutkuje obowiązkiem doręczenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia
zaistnienia zmiany Zamawiającemu zaktualizowanych wykazów czynności jakie będą wykonywać
pracownicy.
15. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawcę i Podwykonawcę przez cały okres od
dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru końcowego robót,
na podstawie umowy o pracę osób świadczących prace związane z wykonywaniem czynności
niezbędnych do realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu robót budowlanych
szczegółowo określonych w projekcie – Wykonawca i Podwykonawca zapłaci kary umowne
wysokości 3 – krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia
przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników - za każdą osobę,
IV.

Składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 listopada 2016 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
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1.1 nie podlegają wykluczeniu,
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie warunku.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia 50 000,00 zł
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
 wykonawcy wykażą wykaz robót budowlanych polegających na utworzeniu
ekspozycji edukacyjno – przyrodniczej, wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie co najmniej jedną robotę polegającą na utworzeniu wystawy
przyrodniczo – edukacyjnej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, 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.
2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na
zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna),
wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Warunek zostanie
uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie.
4. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo),
chyba że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do
stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako
pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
VII.1) – Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1. Do oferty wykonawca winien dołączyć oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym
mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 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, musi udowodnić
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 (zobowiązanie Wykonawca
składa wraz z ofertą).
6. Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a p.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający
będzie żądał zobowiązania, o którym mowa w ust. 5, które określa w szczególności:
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3)
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4)
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone
pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
1)
2)

10. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo
poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo
o notariacie /tj. Dz. U. z 2014 poz. 164 z późn. zm./).
VII.2) – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca
może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie,
o którym mowa w ust. 1.
3. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz
z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
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VII.3) – Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 składane na wezwanie Zamawiającego:
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów:
1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych polegających na utworzeniu ekspozycji edukacyjno przyrodniczej wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 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) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, 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,
c) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną 50 000,00 zł.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a) składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 1 lit. a).
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VII.4) – Forma składania dokumentów:
1. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale.
2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Dokumenty wymienione w punktach 1-3 winne być podpisane przez osoby uprawnione lub
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach
określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcą
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529
oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Adres Zamawiającego do korespondencji: Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie
ul Trakt Węgierski 8a, 38-450 Dukla
5. Adres poczty elektronicznej: poczta@parkikrosno.pl
6. Nr tel./fax Zamawiającego: 13 436 31 87
7. Znak sprawy: ZKPK .ATRPPŚ.TB.2100/8/16
8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz w zakresie procedury przetargowej:
Pan Tomasz Biały, tel. 13 436 31 87 w godz. od 700 do 1500

IX. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

XI.

Opis sposobu przygotowywania ofert
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1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a) Formularz oferty – zał. nr 1 do SIWZ.
2. Do oferty należy również dołączyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt VII.1 SIWZ.
3. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta (każdy dokument składający się na ofertę) musi być sporządzona w języku polskim,
z zachowaniem formy pisemnej.
3) Oferta (każdy dokument składający się na ofertę) winna być podpisana przez osoby
uprawnione lub upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
4) Jeżeli wykonawca składając ofertę zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia innym
uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez
złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów
i wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty
opatrzone klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem,
o którym mowa powyżej na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. ustawy.
5) Forma oferty winna spełniać następujące wymagania:
a) wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, należy spiąć lub zszyć, w sposób uniemożliwiający
przypadkowe ich rozpięcie,
b) poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych
lub upoważnionych do reprezentowania wykonawcy,
c) wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować,
d) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemożliwiającym
przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania
ofert. Na opakowaniu należy zamieścić informacje:

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na realizację zadania pod nazwą:
Utworzenie ekspozycji edukacyjno – przyrodniczej w Zespole Karpackich
Parków Krajobrazowych w Krośnie
Nie otwierać przed 14.09.2016r. godz. 1030
4. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić
lub wycofać swoją ofertę.
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
XIII.1. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać nie później niż do dnia 14.09.2016r. do godz.1000
Adres: Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie ul. Trakt Węgierski 8a, 38-450 Dukla
Sekretariat pokój nr.6
XIII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.09.2016r. godz. 1030 w Zespole Karpackich Parków
Krajobrazowych w Krośnie ul. Trakt Węgierski 8a, 38-450 Dukla, w sali nr 9,
2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy.
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3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje,
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena (ryczałtowa) wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną brutto (razem
z podatkiem VAT). Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia, w tym cła, podatki i inne opłaty. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego
zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami
mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
2. Cena winna być podana w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku.
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:

1.

Kryterium

Waga (pkt)

Cena brutto wykonania zamówienia

60

Gwarancja

40

2. Sposób oceny ofert:
a) Ocena ofert w kryterium „Cena brutto”, zostanie dokonana według wzoru:

Cena =

Najniższa cena
oferty spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu

x 60 pkt

Cena oferty ocenianej
b)

Ocena ofert w kryterium „Gwarancja” zostanie dokonana zgodnie z zasadą:

Gwarancja =

UWAGA!
Najkrótszy
60 miesięcy.
Najdłuższy
72 miesiące.

okres gwarancji podany w ofercie
ocenianej (miesiące)
najdłuższy okres gwarancji z podanych w
ofertach (miesiące)

x 40 pkt

możliwy

okres

gwarancji

wymagany

przez

Zamawiającego:

możliwy

okres

gwarancji

wymagany

przez

Zamawiającego:

Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w pełnych miesiącach minimum 60 miesięcy
maksymalnie 72 miesiące. W przypadku braku określenia okresu gwarancji w formularzu zamawiający
przyjmuje, że okres gwarancji wynosi 60 miesięcy
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W przypadku wpisania krótszego niż 60 miesięcy okresu gwarancji Zamawiający przyjmuje, że okres
gwaranci wynosi 60 miesięcy. W przypadku wpisania dłuższego niż 72 miesiące okresy gwarancji
Zamawiający przyjmuje, ze okres gwarancji wynosi 72 miesiące.
W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponują jednakową wartość, wszyscy otrzymują
maksymalną liczbę w danym kryterium
3.

Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.

4.

Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy
złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy.
2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik
nr 3 do SIWZ.
3. Wykonawcy występujący wspólnie winni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
4. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również
o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu
zawarcia umowy.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny brutto podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148
ust.1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
formach wymienionych w art. 148 ust.2 ustawy Pzp.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP 07 1020 4391 0000 6402 0162 1762
7
W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1 w formie gwarancji
ubezpieczeniowej, gwarancja powinna być bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie
Zamawiającego, o treści uzgodnionej z Zamawiającym.
8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
9.
Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
10 Kwota, o której mowa w ust.10, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
XVII. Istotne dla stron postanowienia treści umowy – wzór umowy
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Warunki zmian treści umowy zostały określone w projekcie
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XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy, a także 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 określone w dziale VI ustawy.
2. W przypadkach wskazanych w art. 180 ust. 2 ustawy przysługuje odwołanie od niezgodnej
z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.
3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień do niniejszego postępowania, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
XX. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
XXI. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia
Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Brak informacji w tej sprawie zamawiający będzie
rozumiał, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.
XXII. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu
1.
Zakres robót wynikających z umowy o podwykonawstwo musi wynikać z zakresu robót
wynikających z umowy między zamawiającym a wykonawcą,
2.

Wysokość wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawców nie może przekraczać
wynagrodzenia wynikającego z umowy między zamawiającym a wykonawcą,

3.

Termin wykonania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być zgodny
z terminem wynikającym z umowy między zamawiającym a wykonawcą,

4.

Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi być zgodny
z zasadami wynikającymi z umowy między zamawiającym a wykonawcą.

5.

Odbiór robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi odbyć się
przed odbiorem tych robót przez Zamawiającego od wykonawcy

6.

Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie może być
dłuższy niż 15 dni licząc od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej roboty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

7.

Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi
zostać wystawiona i doręczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie 2 dni od dnia odbioru robót od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

8.

Umowa musi przewidywać karę umowną w wysokości co najmniej 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto za brak wystawienia i doręczenia przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę faktury lub rachunku dla wykonawcy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 2 dni od dnia odbioru robót od podwykonawcy

9.

W przypadku umów zawieranych na dłużej niż 12 miesięcy umowa winna uwzględniać regulacje
art. 142 ust 5 i 143a ustawy Prawo zamówień publicznych.

10.

Umowa musi przewidywać wymóg, aby Podwykonawca, przez cały okres od dnia wprowadzenia
Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru końcowego robót, zatrudniał na podstawie umowy
o pracę osoby świadczące prace związane z wykonywaniem czynności niezbędnych do realizacji
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zamówienia, polegające na wykonywaniu robót budowlanych szczegółowo określonych
w projekcie ekspozycji.
11.

Umowa musi przewidywać wymóg, aby w terminie 4 dni od dnia podpisania umowy
z Wykonawcą Podwykonawca przedłożył wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia
na podstawie umowy o pracę z Podwykonawcą wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni
wykonywać. Wykaz stanowić będzie załącznik do umowy z Podwykonawcą.

12.

Umowa musi przewidywać, że każdorazowo na żądanie i w terminie wskazanym przez
Wykonawcę lub Zamawiającego Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć potwierdzone za
zgodność kopie umów o pracę zawartych przez Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi
roboty budowlane objęte niniejszą umowa wraz z oświadczeniem Podwykonawcy, że osoby te
wykonują roboty budowlane objęte niniejszą umową. W tym celu Podwykonawca zobowiązany
jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych. Nieprzedłożenie przez Podwykonawcę
potwierdzonych za zgodność kopii umów wraz z oświadczeniem w terminie wskazanym przez
Zamawiającego lub Wykonawcę będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania
Pracowników, o których mowa w niniejszym paragrafie.

13.

Umowa musi przewidywać, że Wykonawca lub Zamawiający ma prawo w każdym czasie
dokonać kontroli osób wykonujących roboty budowlane na placu budowy oraz żądać od
Podwykonawcy przedłożenia potwierdzonych za zgodność dokumentów potwierdzających
wypełnienie wynikających z powyższych zapisów obowiązków w zakresie zatrudniania osób na
podstawie umowy o pracę.

14.

Umowa musi przewidywać, możliwość zmiany pracownika wykonującego roboty budowlane na
podstawie umowy o pracę zawartej z Podwykonawcą. Zmiana pracownika wykonującego roboty
budowlane skutkuje obowiązkiem doręczenia Wykonawcy przez Podwykonawcę w terminie 4 dni
od dnia zaistnienia zmiany zaktualizowanego wykazu, o którym mowa w ust.11. Zmiana
załącznika do umowy nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

15.

Umowa musi przewidywać karę za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez Podwykonawcę
przez cały okres od dnia wprowadzenia Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru końcowego
robót, na podstawie umowy o pracę osób świadczących prace związane z wykonywaniem
czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu robót
budowlanych szczegółowo określonych w dokumentacji projektowej - w potrójnej wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów
obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego niedopełnienia
przez Podwykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników - za każdą osobę,

16.

Umowa musi przewidywać karę za nieprzedłożenie w terminach Wykonawcy lub
Zamawiającemu dokumentów, o których mowa ust. 11-14 - w potrójnej wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących
w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę niedopełnienia przez
Podwykonawcę wymogu - za każdą osobę.

XXIII. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,
które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają
obowiązkowi przedkładania zamawiającemu
Zgłoszeniu nie podlegają umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy
między Zamawiającym a Wykonawcą. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
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XXIV. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a p.z.p. dotyczące wymogu zatrudnienia
osób na umowę o pracę, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania
wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań
1.
Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn . zm.6). Szczegółowy sposób
dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia
zawarte są w projekcie umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
XXV. Wykaz załączników do SIWZ
1. Formularz oferty – załącznik nr 1,
2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
załącznik nr 2,
3. Wzór umowy – załącznik nr 3,
4. Projekt ekspozycji edukacyjno – przyrodniczej – załącznik nr 4,
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

Zamawiający: Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie ul. Trakt Węgierski 8a, 38-450
Dukla
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko/nazwa firmy
…………………………………………………………………………………………………...
Miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu/mieszkania
………………………………………………………………………………………...................
Nr telefonu i faxu, e-mail Wykonawcy
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Utworzenie ekspozycji edukacyjno
– przyrodniczej w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, oferujemy
wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za
kwotę:
Cena w złotych
Słownie
Netto
VAT
Brutto
Kryterium okres gwarancji
Okres gwarancji

..........miesięcy*

* Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w pełnych miesiącach minimum 60
miesięcy maksymalnie 72 miesiące.
2. Oświadczamy, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu
zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oświadczamy, że akceptujemy szczegółowe warunki zamówienia określone w SIWZ
4. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert
i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo
zamówień publicznych, na warunkach określonych w SIWZ.
5. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty
wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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……….….., dnia ……………
………………………………………….
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Utworzenie ekspozycji edukacyjno – przyrodniczej w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

Nazwa wykonawcy.................................................................................................................................
Adres wykonawcy...................................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
1.

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ

2.

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
3.

Oświadczam,

że

nie

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp .
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 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: ……………………………………………..…………..…………………...............................................
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
1.

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego
w

polegam

SIWZ,

na

zasobach

następującego/ych

.…………………………………………………………………………………….……………………,

podmiotu/ów:
w

następującym

zakresie:………………………………………………………………………………………………….…………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
2.

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
……………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:
1.

Oświadczamy,

że

wykonanie

część

zamówienia

powierzymy

następującym

podwykonawcą:……………………………………………………………………………………………………………………
(podać zakres czynnośći oraz

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,

KRS/CEiDG)
2.

Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia.)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

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), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

Załącznik Nr 3 do SIWZ
Umowa Nr ……………
zawarta w dniu ………… r. pomiędzy Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie ul.
Trakt Węgierski 8a, 38 – 450 Dukla zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………
a…………………………………………………………………………………...zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:……………………………………………………………………………...
o następującej treści:
§1

1.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego
z dnia ……………………………..

2.

Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą: Utworzenie ekspozycji edukacyjno –
przyrodniczej w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

3.

Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ i w projekcie wystawy stanowiących
odpowiednio załączniki nr 1-4 do niniejszej umowy.

4.

Oferta Wykonawcy z dnia ………. stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

1.

Termin rozpoczęcia robót objętych umową rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania
miejsca realizacji zadania Wykonawcy.

2.

Termin zakończenia robót objętych umową ustala się do dnia 30 listopada 2016 r.

§2

§3
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren realizacji zadania w terminie 1 dnia od podpisania
umowy.
2. Osobą wyznaczoną do nadzoru przez Zamawiającego będzie………………..
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§4
1. Wykonawca
zobowiązuje
się
wykonać
przedmiot
umowy
zgodnie
z
zasadami
współczesnej
wiedzy
technicznej,
obowiązującymi
przepisami
i normami
2. Strony ustalają, że następujące zakresy robót będą wykonywane przez:
a) osobiście przez Wykonawcę: ……………………..
b) za pomocą podwykonawców:……… /zakres robót/ ............ /nazwa albo imię
i nazwisko oraz dane kontaktowe/
Wykonawca
zawiadamia
Zamawiającego
o
wszelkich
zmianach
danych,
o których mowa w pkt b) w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych lub usług.
3. Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiającego
wyrażonej
zgodnie
z obowiązującymi przepisami i niniejszą umową.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie
realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu jej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy
na
zawarcie
umowy
o
podwykonawstwo
o
treści
zgodnej
z projektem umowy lub projektem jej zmian.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b) gdy
przewiduje
termin
zapłaty
wynagrodzenia
dłuższy
niż
określony
w ust. 5.
7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub do projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie
14 dni od dnia otrzymania, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane,
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej zmianę, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
9. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,
o których mowa w ust. 6.
10. Niezgłoszenie
w
formie
pisemnej
sprzeciwu
do
przedłożonej
umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania, uważa się za akceptację umowy i jej zmiany przez zamawiającego.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada
zamawiającemu
poświadczoną
za
zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę podwykonawcę i dalszego
podwykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia
o zapłatę kary umownej.
13. Z upoważnienia Wykonawcy roboty prowadził będzie …………………………………………………...
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1.

Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi:
1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami i niniejszą umową;
2) Przejęcie od Zamawiającego oraz zabezpieczenia terenu robót;
3) Zorganizowanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy, zapewnienie ochrony
znajdującego się tam mienia, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci,
odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.
Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
łącznie z kosztami utylizacji;
4) Wykonanie przedmiot umowy w całości z materiałów własnych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie;
5) Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska, a także odpowiedzialność
za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach związanych z BHP, w zakresie
prowadzonych robót,
6) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
7) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz likwidacja zaplecza własnego
Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu robót;
8) Odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe
na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy;
9) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
10) Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i spowodowane straty podczas usuwania
wad, w okresie gwarancji i rękojmi;
11) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach,
które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
12) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór Zamawiającego w trakcie
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunięcia;
13) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy wraz
z oświadczeniem Wykonawcy, że wszystkie roboty objęte Umową zostały wykonane
zgodnie z jej zakresem i wymaganiami, prawidłowo i kompletnie z punktu widzenia celu,
któremu mają służyć;
14) Wykonanie i sfinansowanie na żądanie Zamawiającego płatnych badań i sprawdzeń
przedmiotu umowy;
15) Ponoszenie kosztów płatnych przeglądów gwarancyjnych urządzeń;
16) Zgłoszenie w formie pisemnej wykonania robót do odbioru końcowego.

§6
Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ceną ofertową
ustala
się
na
kwotę
brutto
z
podatkiem
VAT.............zł
(słownie:..................................................................................)
§7
1. Zapłata za wykonane roboty, nastąpi za każdy zakończony element, zatwierdzany przez osobę
wyznaczoną przez Zamawiającego do Nadzoru protokołami częściowych odbiorów robót.
2. Faktury Wykonawcy, wystawione na podstawie wyżej wymienionych protokołów odbioru robót,
będą płatne przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dat ich otrzymania na konto
Wykonawcy.
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3. Faktury należy wystawić na adres: Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie ul. Trakt
Węgierski 8a, 38-450 Dukla, posiadającego numer identyfikacyjny podatnika NIP 684-10-45-234
i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury bez podpisu Zamawiającego.
4. W przypadku robót budowlanych, dostaw lub usług, realizowanych za pomocą zaakceptowanych
lub przedłożonych Zamawiającemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami umów
o podwykonawstwo, warunkiem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 6 umowy,
jest przedstawienie Zamawiającemu przed upływem terminu płatności faktury Wykonawcy
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, a to: protokołów odbioru robót od podwykonawców i dalszych podwykonawców,
faktur wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz dowodów ich
zapłaty, w szczególności zrealizowanych przelewów bankowych. W przypadku niedoręczenia
powyższych dowodów, Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu
ich doręczenia. W tym przypadku brak zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia dla
Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek odsetek ustawowych.
5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający
dokonuje zapłaty w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z zastrzeżeniem ust.8 i 9.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub
dalszego
podwykonawcy,
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w ust. 5, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

1.

2.
3.
4.

§8
Wykonawca
wnosi
zabezpieczenie
należytego
wykonania
umowy
w wysokości 2 % ceny ofertowej brutto podanej w §6 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę
…………….zł, słownie: ….……………………..
Zabezpieczenie to wniesione jest w formie pieniężnej.
Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz: Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie
ul. Trakt Węgierski 8a, 38-450 Dukla.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący
sposób:
a) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu
końcowego i uznania robót za należycie wykonane,
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b) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za
wady.

5.

Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający
zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

6.

W sytuacji gdy, wystąpi konieczność przedłużenia terminu zakończenia robót, o którym mowa
w § 2 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpóźniej w dniu jego
podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia,
należytego wykonania umowy albo – jeżeli nie jest to możliwe – do wniesienia nowego
zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego na okres wynikający
z aneksu do umowy.

7.

W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu umowy
zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego do przedłużenia terminu ważności
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeśli nie jest to możliwie do
wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiającego pod rygorem zapłaty kar umownych.

1.

Na wykonane roboty Wykonawca udziela …… miesięcznej gwarancji od dnia odbioru końcowego,
wg zasad określonych w niniejszym paragrafie.

2.

Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się
w ciągu terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 1.

3.

Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji, w terminie wyznaczonym pisemnie przez
Zamawiającego. Przed wyznaczeniem terminu o którym wyżej mowa, Zamawiający powinien
zasięgnąć opinii Wykonawcy.

4.

Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji, Wykonawca dokonał usunięcia istotnych wad
przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robót, wykonanych
w ramach gwarancji.

5.

Niezależnie od powyższego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień,
z tytułu rękojmi przez okres ….. miesięcy (gwarancja + 4 miesiące) od daty odbioru końcowego
robót.

6.

Strony rozszerzają uprawnienie Zamawiającego z tytułu rękojmi w ten sposób, że w przypadku nie
usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony jest do
zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień
z tytułu gwarancji i rękojmi.

§9

1.
2.

3.

4.
5.
6.

§ 10
Strony ustalają, że przedmiotem odbiorów częściowych będą zakończone elementy przedmiotu
umowy, zaś zakres odbioru końcowego robót stanowi całość przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia do odbioru częściowego zakończonych elementów
w terminie umożliwiającym zakończenie odbioru nie później niż w terminach określonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Wykonawca
zobowiązany
jest
do
zawiadomienia
Zamawiającego
o gotowości do odbioru końcowego robót w terminie nie krótszym niż 5 dni przed upływem
terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy.
Zamawiający
wyznaczy
termin
rozpoczęcia
odbioru
końcowego
robót
w ciągu 1 dnia od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.
Czynności odbioru końcowego robót zostaną zakończone najpóźniej w 3 dni od daty rozpoczęcia
odbioru.
Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inżyniera Kontraktu, przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy.
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Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy w protokole odbioru termin ich
usunięcia, przepis § 9 ust. 6 stosuje się odpowiednio,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
8. Wykonawca
zobowiązany
jest
do
zawiadomienia
Zamawiającego
o usunięciu wad, o których mowa w ust. 8, oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
9. Za termin zakończenia robót uważa się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru.
10. Za termin zakończenia wykonania elementów przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania
protokołu odbioru częściowego.
7.

§ 11
Cesje należności wynikających z niniejszej umowy wymagają uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
§ 12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących
wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

za opóźnienie w terminie zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 2 w wysokości 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6, za każdy dzień opóźnienia,
za opóźnienie w terminie wykonania elementów przedmiotu umowy w wysokości 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto za dany element, określonego w § 6, za każdy dzień
opóźnienia,
za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbiorów
częściowych, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za dany element,
określonego w § 6, za każdy dzień opóźnienia,
za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru
końcowego
oraz
w
okresie
gwarancji
i
rękojmi,
w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6, za każdy dzień
opóźnienia,
za
odstąpienie
od
umowy
z
przyczyn
zależnych
od
Wykonawcy
w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6,
za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6,
za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6, za
każdy dzień opóźnienia,
za
nieprzedłożenie
do
zaakceptowania
projektu
umowy
o podwykonawstwo w terminie wskazanym w umowie, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 6,
za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, w wysokości 3%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6,
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10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
o którym mowa § 4 ust. 5 w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 6,
11) za nieprzedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub niewniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, o którym mowa w § 8 ust.7
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6,
12) za niewypełnienie obowiązku wynikającego z § 4 ust. 2 zdanie 2 – w wysokości 2 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6,
13) za
niedopełnienie
wymogu
zatrudniania
przez
Wykonawcę
i Podwykonawcę przez cały okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na
budowę do dnia odbioru końcowego robót, na podstawie umowy o pracę osób świadczących
prace związane z wykonywaniem czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, polegające
na wykonywaniu robót budowlanych szczegółowo określonych w projekcie - w potrójnej
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych
przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez
Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników - za każdą osobę,
14) za nieprzedłożenie w terminach Zamawiającemu dokumentów, o których mowa § 15 ust. 2-7 w potrójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu - za każdą osobę.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
3. Kary umowne liczone są od wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.
4. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
§ 14
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia następujących
okoliczności:
1) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni.
2) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie
z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:
1) dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty faktycznie
wykonane,
2) protokolarnego przejęcia terenu budowy.
4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół
inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy roboty przerwane w zakresie
wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

1.

2.

3.

§ 15
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez cały okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru końcowego robót,
zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące prace związane z wykonywaniem
czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu robót budowlanych
szczegółowo określonych w projekcie wystawy.
W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób
zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
czynności jakie będą oni wykonywać. Wykaz stanowić będzie załącznik do umowy
W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Podwykonawcą Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy
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4.

5.

6.

7.

1.

2.

o pracę z Podwykonawcą wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Wykaz
stanowić będzie załącznik do umowy.
Każdorazowo na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca
zobowiązuje się przedłożyć potwierdzone za zgodność kopie umów o pracę zawartych przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty budowlane objęte
niniejszą umową wraz z oświadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, że osoby te wykonują
roboty budowlane objęte niniejszą umową. W tym celu Wykonawca i Podwykonawca
zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę potwierdzonych za zgodność kopii umów wraz
z oświadczeniem, o których mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania Pracowników, o których mowa
w niniejszym paragrafie.
Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać kontroli osób wykonujących roboty budowlane
na placu budowy oraz żądać od Wykonawcy i Podwykonawcy przedłożenia potwierdzonych za
zgodność dokumentów potwierdzających wypełnienie wynikających z niniejszego paragrafu
obowiązków, w zakresie zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę.
Dopuszczalna jest zmiana pracownika wykonującego roboty budowlane na podstawie umowy
o pracę zawartej z Wykonawcą i Podwykonawcą. Zmiana pracownika wykonującego roboty
budowlane skutkuje obowiązkiem doręczenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia
zaistnienia zmiany Zamawiającemu zaktualizowanych wykazów, o których mowa w ust. 2 i 3.
Zmiana załącznika do umowy nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.
§ 16
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego
aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego
przedstawicieli obu stron.
Warunki zmian treści umowy:
a) zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez
przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku:
 konieczności dokonania zmian w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 3
z wyłączeniem SIWZ;
 wystąpienie siły wyższej;
 nieprzekazania przez Zamawiającego terenu budowy, w terminie określonym w umowie;
 wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
 wystąpienia robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli
wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz
nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści
oferty, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego.
Przedłużenie terminu wykonania robót, następuje o czas obejmujący ilość dni niewykonywania
robót z wyżej wymienionych przyczyn udokumentowanych wpisem w dzienniku budowy,
potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy przez Inżyniera Kontraktu.
b) zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez
zmianę przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
 wystąpienia Siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;
 zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane
w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji,
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej
jakości robót lub pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót
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pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych
prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;
 konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem
nienależytym przedmiotu Umowy;
 wystąpienia robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli
wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz
nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści
oferty, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego;
 konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 18
Wszelkie mogące wyniknąć na tle umowy spory, rozstrzygać będą właściwe miejscowo i rzeczowo
Sądy powszechne.
§ 19
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Projekt ekspozycji edukacyjno – przyrodniczej w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych
w Krośnie

OPIS I UWAGI DO PROJEKTU
Sale edukacyjno – przyrodnicze w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.
Opracowanie obejmuje sale o łącznej powierzchni 118,63 m² położone na parterze budynku
w siedzibie ZKPK w Dukli, ul. Trakt Węgierski 8a.
Na potrzeby ekspozycji włączono salę o pow. 66,25 m², korytarz o powierzchni 30,99 m², i salę o pow.
21,39 m² z połączeniem istniejącej wystawy wprowadzającej. Sale nawzajem przyległe stanowią
zwartą przestrzeń przeznaczoną na umieszczenie wystawy przyrodniczo – kulturowej stałej
o charakterze edukacyjnym prezentującej walory parków karpackich.
Adresatem przyszłej wystawy są zarówno grupy jak też indywidualne osoby o różnym stopniu
przygotowania. Przyszła wystawa może stanowić bazę dla prowadzenia lekcji edukacyjnych, jak też
promocji regionu poprzez udostępnienie turystom.
Założenie architektury wystawy i przestrzeni nakłada liniowy trakt zwiedzania, poszczególne tematy
i problemy prezentowane poprzez instalacje i dioramy. Oświetlenie wystawy i wprowadzenie dźwięku
jak też elementy aranżacji przestrzeni i scenografii zarysują przestrzeń immersyjną co podniesie
poziom percepcji i odbioru treści.
Opis wystawy:
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Sala recepcji (istniejąca) – park w pigułce – prezentacja walorów kulturowych i przyrodniczych na
monitorach dotykowych w scenerii dużych pni i fotogramów umieszczonych na łamanych ścianach.
Sala A – Flora i fauna karpackich parków, różnorodność biologiczna.
Prezentacja wybranych gatunków zwierząt i roślin na przykładzie zbiorowiska buczyny w dioramie
górskiej. Diorama umieszczona na środku wzdłuż sali, podniesiona do góry, w tle na ścianach
i oknach ścianki z fotografii wielkoformatowej jako tło i rozszerzenie przestrzeni.
Diorama wykonana realistycznie z zadrzewieniem i krzewami naturalnymi preparowanymi, modelami
roślin, dermoplastami. Diorama zbudowana na podeście podwyższającym się w głąb sali.
W najwyższym miejscu pod dioramą wejście do szczeliny skalnej. Jaskinia zbudowana z imitacji
skalnych formacji.
Sufity ukształtowane w poziomie według rysunku, płyta g/k na ruszcie, podłoga z paneli na piance
(dobrać kolorystykę do sali recepcji), ściany szpachlowane i wyklejone wydrukami; ściana z oknami
przysłonięta ścianką wykonaną na konstrukcji – wydruki na backlight; kolorystyka ścian przełamana
zieleń – farba akrylowa.
1.Wykonanie konstrukcji dioramy – podest i sufit - profile U i C 5
w przekroju gięty wg rysunku -40 m² ,
2.Wykonanie obudowy podestu 32 mb - płyta OSB 8,
3.Wykonanie w dioramie aranżacji buczyny karpackiej – środki konserwujące,
barwniki i silikony, materiały naturalne i preparacja,
(podłoża, sztafaż z roślin, drzew, dermoplasty) 30m²,
4.Wykonanie konstrukcji jaskini pod dioramą wraz z imitacją skał 14m² styropian 5, tkanina, kleje elastyczne, farby akrylowe,
5.Wykonanie ścianki z OSB 10 i wydruk wielkoformatowy – papier blue back, kleje,
szpachle, przysłona na okna 36 m²,
6.Wykonanie sufitu podwieszanego z krzywiznami 40 m² - tkanina , gipsy, kleje,
7.Wykonanie ścianek z g/k wraz z malowaniem i klejeniem wykładziną 28m² płyta g/k , konstrukcja profile Ci U 5,
8.Wykonanie podłogi z paneli 50 m² - klasa AC5,
9.Oświetlenie 24 reflektorki X 4W LED, wykonanie i podłączenie do instalacji,
10.Instalacja dźwięku (kino domowe + nagranie 5 min. ścieżki dźwiękowej),
11.Wydruk krajobraz naturalny 8m² - wydruk na tkaninie, montaż na stelażu.
Sala B – Kultura.
Diorama zamknięta prezentująca artefakty związane z historią i kulturą Podkarpacia. Artefakty
umieszczone przestrzennie, w tle na ścianie wydruki wielkoformatowe, zamknięcie z przodu ścianką
imitującą elewację drewnianego domu, w ściance otwory do oglądania obiektów.
1.Wykonanie ścianki działowej g/k x2 (korytarz) z wnękami i montażem fot. 9m² - płyta 12, konstrukcja
U5,
2.Wykonanie aranżacji przysłony dioramy 8,31 m² - deska 2cm antyczna, preparaty woskowe, techniki
postarzania,
3.Wykonanie dioramy kulturowej 10,13 m² , stelaże i montaż – profile U5, deska, metalowe uchwyty
i mocowania, plexi bezbarwna 4,
4.Wykonanie tła, wydruk wielkoformatowy 7 x 2m, - papier blue back, klejony na ścianę 14 m²,
5.Oświetlenie 6 reflektorków 3 W LED, podłączenie do instalacji,
6.Malowanie sufitu 10 m² - farba akrylowa,
7.Wykonanie napisów i plansz 2 m² - wydruki klejone na piankę.
Sala C – Geologia.
W sali przedłużenie skalistej formacji w tle, na pierwszym planie gabloty do prezentacji zbiorów
geologicznych w formie pionowych słupów przeszklonych i podświetlonych, na ścianach wydruki
wielkoformatowe ilustracji epok geologicznych. Opisy na gablotach i ściankach.
Imitacja skał wykonana na konstrukcji z profili U 5 i podłożu styropianowym bądź tkaniny, narzut
klejem i malowanie, utrwalenie klejami i gruntem; wydruki klejone na zagruntowane wyrównane
podłoże; gabloty wykonane z płyty g/k oklejone wykładziną; przysłony z plexi, podświetlenie LED
1.Wykonanie ścianki z wydruków na g/k 14,54 m² - płyta 12, stelaż z U5, papier
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blue back,
2.Wykonanie gablot szt. 7 o średnicy 20 cm wys. 2,77 – plexi, aluminium ,
płyta OSB 8 , profile, tkanina i kleje,
3.Wykonanie imitacji skał w dojściu do stanowiska 14,40 m² - tkanina, kleje,
farba akrylowa, grunty,
4.Oświetlenie 6 reflektorków 3W LED,
5.Oświetlenie linie LED 7 szt. x 1,5 m,
6.Przekrój 12 m² i podświetlenie 4 reflektorki 3 W LED – silikony, materiały naturalne
7.Malowanie ścian 8 m² - farba akrylowa,
8.Wykonanie wydruków ilustrujących i liternictwa 6 m² - wydruki na piance.
Korytarz organizujący ruch zwiedzających, utrzymany w jednolitej złamanej zieleni, na ściance
zamykającej, wydruk wielkoformatowy – podświetlany.
Oświetlenie sal kierunkowe na prezentowane obiekty i wywołanie przestrzennych efektów.
Udźwiękowienie w Sali A motywy przyrodnicze (efekty lasu) powtarzane w pętli dźwiękowej za
pomocą przestrzennie ustawionych głośników.
Eksponaty ze zbiorów ZKPK do wykorzystania na wystawie
1.Zwierzęta: borsuk środkowoeuropejski, dzik – osesek, sarna, sarna – kozioł, lis, wilk, kuna domowa,
tchórz, bóbr europejski, żbik, wydra, żmija zygzakowata, wąż eskulapa, salamandra plamista, kukułka,
wilga, czajka, wrona siwa, gawron, kawka, sroka, szpak, zimorodek, myszołów, jastrząb, bielik,
pustułka, sowa uszata, puszczyk uralski, gil, dzięcioł zielonosiwy, dzięciołek, kowalik, pluszcz, sójka,
kopciuszek, strzyżyk, jemiołuszka, pliszka siwa, pliszka żółta, kwiczoł, kraska, wróbel, rudzik,
grubodziób, pełzacz leśny, jer, szczygieł, lelek, jaskółka oknówka,
2. Minerały: róża kalcytowa, piaskowiec, zlepieniec czerwony spągowiec sakson, wapień, wapień
piaszczysty, piaskowiec + łupek, piaskowiec nasycony ropą, kalcyt z łupkiem, piaskowiec
z zawartością miki, piaskowiec z żyłą kalcytową, piaskowiec- część soczewki, piaskowiec pstry, łupek
z triasu, mułowiec laminowany piaskowcem, margiel, piaskowiec z odciskami, piaskowiec z amonitem,
wapień, piaskowiec ze szlifem, sól starsza, wapień z Wierzchosławic, łupek z karbonu, rogowiec
z krzemieniem, wapień z Jury, otoczaki granitowe, czerwony spągowiec, anhydryt górny, bajkalski
flogopit, wapień, granit, skorupa jeżowca, zielony granit, ruda, wapień z Roztocza, ruda żelaza,
piaskowiec z Gromnika oraz zlepieniec.
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