
 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” 

 
Str. 1 z 11 

 

 

 

 

 

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

pieczęć Zamawiającego 

 

nr sprawy: MRPO/TATRY/05/2012 

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA 

NA WYBÓR WYKONAWCY ZAMÓWIENIA PN.  
„DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ DEFIBRYLATORÓW AED I SZAFEK NA 

DEFIBRYLATORY DLA SCHRONISK GÓRSKICH PTTK OBJĘTYCH PROGRAMEM: 
„ZIELONE SCHRONISKA W TATRACH POLSKICH.” 

 

I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

1) Oficjalna nazwa: Schroniska i Hotele P.T.T.K . "KARPATY" Sp. z o.o. 

2) Adres pocztowy: Rynek 9 

3) Miejscowość: Nowy Sącz; Kod pocztowy: 33-300; Kraj: Polska 

4) Punkt kontaktowy: Sekretariat Schroniska i Hotele P.T.T.K . "KARPATY" Sp. z o.o. 

5) Osoby do kontaktów: Pan Mariusz Szewczyk. 

6) Telefon: +48 018 443 86 10; faks: +48 018 443 86 10 

7) e-mail: karpaty@schroniska-pttk.com.pl; Adres internetowy: http://www.schroniska-

pttk.com.pl 

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA. 

1) Przetarg jednostopniowy. 

2) Podstawa prawna: § 12 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Schroniska i Hotele P.T.T.K. 

"KARPATY" Sp. z o.o. z dnia 14.06.2010 r. przyjęty uchwałą Zarządu nr 01/2010 z dnia 14 

czerwca 2010 r. 

3) Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Projektu Markowy produkt turystyki 
górskiej „Zielone schroniska” w Tatrach, który jest dofinansowany w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Oś 

priorytetowa: 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury 

turystycznej, Schemat C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu. 

 

III. DOKŁADNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Zamówienie pn. „Dostawa wraz z instalacją defibrylatorów AED i szafek na defibrylatory dla 
schronisk górskich PTTK objętych programem: „Zielone Schroniska w Tatrach Polskich” 

zakładają wykonanie następujących elementów: 
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1.1. Dostawa defibrylatorów AED i szafek do przechowywania defibrylatorów oraz tablieczk 

informujących o umieszczeniu urządzenia wewnątrz budynku. Urządzenia należy 

dostarczyć do następujących obiektów: 

a) Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej; 

b) Schronisko PTTK na Hali Ornak; 

c) Schronisko PTTK na Hali Kondratowej; 

d) Schronisko PTTK „Murowaniec” na Hali Gąsienicowej; 

e) Schronisko PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich; 

f) Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki; 

g) Schronisko PTTK nad Morskim Okiem. 

1.2. Wraz z dostarczeniem urządzeń Wykonawca winien je zamontować w miejscach 

wskazanych i uzgodnionych z Zamawiającym oraz administracją poszczególnych 

schronisk Na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów, wykonawca winien jest również 

zamontować tabliczki informujące o tym, że obiekt wyposażony jest w defibrylator AED 

oraz o miejscu jego umieszczenia. 

1.3. Po wykonaniu dostawy i zamontowaniu urządzeń dostawca jest zobowiązany do 

przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi defibrylatora AED dla minimum dwóch 

pracowników z każdego ze schronisk. Lokal do przeprowadzenia szkolenia udostępni 

Zamawiający. Osoba szkoląca musi posiadać uprawnienia instruktora ratownictwa 

medycznego. 

2. Charakterystyka lokalizacyjna przedmiotu zamówienia: 

a) obiekty do realizacji objęte przedmiotem zamówienia położone są w Tatrzańskim Parku 

Narodowym (TPN):  

- w na terenie Polany Chochołowskiej , na wysokości średniej 1150 m n.p.m.; 

- na terenie Hali Ornak, na wysokości średniej 1100 m n.p.m.; 

- w rejonie Hali Kondratowej na wysokości średniej 1 330 m n.p.m.; 

- w rejonie Hali Gąsienicowej, na wysokości średniej 1 500 m n.p.m.;  

- w rejonie Doliny Pięciu Stawów Polskich, na wysokości średniej 1663 m n.p.m.; 

- na terenie Doliny Roztoki , na wysokości średniej 1030 m n.p.m.;  

- w rejonie Morskiego Oka na wysokości średniej 1410 m n.p.m. 

b) zamawiający wymaga by wykonawca przyjął i spełnił warunki określone przez TPN w 

zakresie zasad organizacji dostaw na terenie parku narodowego; 

c) do obowiązków wykonawcy należeć będzie przygotowanie logistyczne i zrealizowanie 

tzw. „transportu terenowo - górskiego” materiałów i urządzeń. Do miejsca realizacji 

przedmiotu zamówienia prowadzą: 

- do schroniska na Polanie Chochołowskiej – od Siwej Polany położonej na wysokości 

ok. 925 m n.p.m. do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia prowadzi droga 

gospodarcza, którą biegnie szlak turystyczny do schroniska na Polanie 

Chochołowskiej, o długości ok. 7,5 km. o przewyższeniu ok. 230 m. udostępniona za 

zgodą TPN do przejazdu przystosowanych środków transportu; 

- do schroniska Hali Ornak – od Kir położonych na wysokości ok. 930 m n.p.m. do 

miejsca realizacji przedmiotu zamówienia prowadzi droga gospodarcza, którą biegnie 

szlak turystyczny do schroniska na Hali Ornak, o długości ok. 6 km. o przewyższeniu 

ok. 170 m. udostępniona za zgodą TPN do przejazdu przystosowanych środków 

transportu; 
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- do schroniska na Hali Kondratowej - droga gospodarcza z Kuźnic przy nartostradzie o 

wysokim stopniu trudności o długości ok. 5 km. i przewyższeniu ok. 300 m. 

udostępniona za zgodą TPN do przejazdu przystosowanych środków transportu; 

- do schroniska na Hali Gąsienicowej - droga gospodarcza o dużym stopniu trudności, 

którą biegnie szlak turystyczny z Brzezin do schroniska na Hali Gąsienicowej o 

długości ok. 7 km. o przewyższeniu ok. 500 m. udostępniona za zgodą TPN do 

przejazdu przystosowanych środków transportu; 

- do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich - dojazd od Bukowiny Tatrzańskiej do 

parkingu na Palenicy Białczańskiej. Dalej wewnętrzną drogą TPN do Wodogrzmotów 

Mickiewicza (ok.3 km). Od Wodogrzmotów do dolnej stacji kolejki linowej towarowej 

prowadzi piesza ścieżka turystyczna (dł. ok. 6,5 km, różnica poziomów ok. 330 m), 

udostępniona przez TPN dla przejazdu przystosowanego ciągnika obsługującego 

eksploatację schroniska PTTK. Dalej do placu budowy przy schronisku PTTK prowadzi 

ścieżka turystyczna (dł. ok. 800 m, różnica poziomów ok. 280 m).  Na tym odcinku 

funkcjonuje linowa kolejka towarowa o udźwigu ok. 150 kg, służąca do zaopatrzenia 

schroniska PTTK. Transport na trasie od Wodogrzmotów Mickiewicza na wysokości 

ok. 1053 m n.p.m., do placu budowy na wysokości ok. 1663 m n.p.m. to „transport 

górski” i wymaga uzyskania stosownych zezwoleń; 

- do schroniska w Dolinie Roztoki  - od parkingu na Palenicy Białczańskiej położonej na 

wysokości ok. 980 m n.p.m. do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia prowadzi 

droga gospodarcza, którą biegnie szlak turystyczny do schroniska w Dolinie Roztoki, o 

długości ok. 4 km. o przewyższeniu ok. 50 m. udostępniona za zgodą TPN do 

przejazdu przystosowanych środków transportu; 

- do schroniska nad Morskim Okiem –  od parkingu na Palenicy Białczańskiej położonej 

na wysokości ok. 980 m n.p.m. do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia 

prowadzi droga gospodarcza, którą biegnie szlak turystyczny do schroniska nad 

Morskim Okiem, o długości ok. 8 km. o przewyższeniu ok. 430 m. udostępniona za 

zgodą TPN do przejazdu przystosowanych środków transportu; 

3. Szczegółowy opis przedmiotowej dostawy został określony za pomocą specyfikacji 

technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych warunków przetargu. 

4. W dokumentacji wskazanej w pkt. 3 we wszystkich pozycjach, w których występuje nazwa 

producenta związana z produktem – dopuszcza się możliwość zastosowania produktów 

równoważnych tzn. posiadających/spełniających wszystkie parametry techniczne co 

wskazane za pomocą znaku towarowego czy pochodzenia produkty. 

5. W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający bezwzględnie 

zaleca dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji 

lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia i jego otoczenia, oraz zdobycie wszelkich 

dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do realizacji zamówienia. 

6. Prace modernizacyjne wykonywane będą na terenie i w otoczeniu czynnych obiektów przy 

zachowaniu ich możliwości obsługi ruchu turystycznego i zapewnienia warunków noclegowo 

– socjalnych przy poszanowaniu uzasadnionych potrzeb dzierżawców obiektów. 

7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

1) Główny przedmiot: 33.18.21.00-0 Defibrylatory; 

2) Przedmioty dodatkowe: 33.19.20.00-2 Meble medyczne. 

8. Podział na części: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

9. Oferty wariantowe: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  

10. Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe dostawy Wykonawca udzielił gwarancji na okres 

min. 60 miesięcy (na defibrylator oraz akumulator) i zobowiązał się do zapewnienia w tym 

okresie serwisu gwarancyjnego. 
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11. Miejsce wykonywania robót: Polska, woj. małopolskie, Powiat Tatrzański, Schroniska PTTK w 

Tatrach Polskich. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

1. Termin rozpoczęcia: od zawarcia umowy. 

2. Termin zakończenia: do 15 dni od udzielenia zamówienia. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na podstawie zaistnienia jednej z poniżej wskazanych okoliczności. Z udziału w przetargu 

wyklucza się: 

a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 

uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary. 

4. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia oraz w 

sytuacji, o której mowa w pkt 2 każdy z Wykonawców oraz podmiotów, o których mowa w 

pkt 2 nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w pkt 3. 

5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: 

spełnia – nie spełnia. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. Wykonawca składa wraz z ofertą:  

a) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków, o których mowa w Rozdz. V pkt 1 oraz 

OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,  o 

których mowa w Rozdz. V pkt 3 – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych 

warunków zamówienia. 
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b) DOKUMENTY potwierdzające, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom 

określonym przez zamawiającego: informacje (katalogi, oficjalne opisy lub fotografie, 

wydruk karty produktu) producenta świadczące o wymaganych przez zamawiającego 

parametrach technicznych oferowanych defibrylatorów. 

2. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych 

warunków zamówienia. 

3. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej (każda 

zapisana strona) za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  

karpaty@schroniska-pttk.com.pl . 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane zarówno przez 

Wykonawcę jak i przez Zamawiającego sporządzone będą w języku polskim. 

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się (w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 

poniedziałek – piątek: 9:00 – 14:00) z Wykonawcami jest Pan Mariusz Szewczyk w Dziale 

Inwestycji Zamawiającego, Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz, tel. (0-18) 443-86-10. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści warunków 

zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod 

warunkiem że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał warunki przetargu , bez ujawniania źródła zapytania. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść warunków przetargu. Dokonaną zmianę warunków zamówienia Zamawiający 

przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano warunki 

zamówienia. 

 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego 

terminu składania ofert. 
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 

1. Informacje ogólne. 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Oferta powinna być sporządzona pisemnie, w jednym egzemplarzu, w języku polskim 

pismem maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub 

literami drukowanymi. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

3) Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jej integralność i poufność – 

zaleca się trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające możliwości dekompletacji zawartości 

oferty, kolejne ponumerowanie stron itp.  

4) Zamawiający zaleca aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie 

(opakowaniu), która będzie zaadresowana do Zamawiającego i będzie posiadać 

oznaczenie: Oferta – Dostawa wraz z instalacją defibrylatorów AED i szafek na 

defibrylatory dla schronisk górskich PTTK objętych programem: „Zielone Schroniska 

w Tatrach Polskich. 

5) Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres 

Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.  

6) Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

7) Przed sporządzeniem oferty Wykonawca winien zdobyć wszystkie informacje 

niezbędne do sporządzenia oferty. 

2. Wymogi formalne. 

1) Oferta jako stanowcza propozycja zawarcia umowy, powinna zawierać bezwarunkowe 

przyrzeczenie istotnych warunków kontraktu. Dla ułatwienia ofertę można sporządzić 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszych warunków zamówienia. Do 

oferty należy załączyć: 

a) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdz. VI niniejszych warunków 

zamówienia; 

b) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdz. X pkt 2 ppkt 3) niniejszych warunków 

zamówienia (jeżeli dotyczy), 

c) zaakceptowany wzór umowy, o którym mowa w Rozdz. XVI niniejszych warunków 

zamówienia (wymóg porządkowy), 

2) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę – osoby uprawnione do 

składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w 

imieniu Wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz 

przepisami prawa.  

3) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy należy dołączyć, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej (każda 

zapisana strona) za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, właściwe umocowanie 

prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy.  

4) Pod uwagę będą brane oferty, które po przyjęciu doprowadzą do zawarcia ważnej i 

pozbawionej wad umowy, stanowiące stanowczą propozycję zawarcia tejże umowy, 

zawierające co najmniej konieczne (istotne) elementy jej treści. 
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3. Oferta wspólna. 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum, itp.) ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Wykonawcy mogą skorzystać z wzoru pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 5 do 

niniejszych warunków zamówienia 

4) Przepisy i postanowienia warunków zamówienia dotyczące wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do każdego z wykonawców, o których mowa w pkt 1). W przypadku 

dokonania wyboru Wykonawcy, którym są podmioty działające wspólnie dokonana 

zostanie uwzględniająca tę okoliczność zmiana wzorca umowy. 

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

a) na adres: Schroniska i Hotele P.T.T.K . "KARPATY" Sp. z o.o., Rynek 9, 33-300 Nowy 

Sącz, I piętro - sekretariat, 

b) w terminie: do dnia 24.02.2012 r. do godz. 12:30. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszych warunków zamówienia. 

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

4. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie. 

5. Zmiana już złożonej oferty następuje poprzez złożenie kolejnej oferty. W takim przypadku 

koperta lub opakowanie kolejnej oferty powinno być opatrzone napisem „Zmiana oferty”.  

6. Po upływie terminu składania ofert żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana 

przez okres związania ofertą określony w niniejszych warunkach zamówienia. 

7. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającemu bez otwierania po upływie 

terminu na złożenie protestu. 

8. Oferty przysłane pocztą lub za pośrednictwem kuriera – w tym przypadku rozpatrywane 

będą oferty, które wpłyną do Zamawiającego (na adres jak w pkt 1) przed wymaganym 

terminem do składania ofert. 

9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

a) adres: Schroniska i Hotele P.T.T.K . "KARPATY" Sp. z o.o., Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz, I 

piętro, pok. Biuro Zarządu Zamawiającego, 

b) w dniu: 24.02.2012 r. o godz. 13:00. 

 

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i obejmuje cały przedmiot zamówienia. 

2. Cena ofertowa winna wynikać ze złożonej oferty, której wzór stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszych warunków zamówienia. 

3. Szczegółowy zakres dostawy został określony w załączniku nr 1 do niniejszych warunków 

zamówienia. 

4. Realizacja zamówienia będzie przebiegać na warunkach określonych we wzorcu umowy 

stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszych warunków zamówienia oraz w Rozdz. III 

niniejszych warunków zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter 

wynagrodzenia ryczałtowego i powinno obejmować wszystkie obowiązki niezbędne do 

realizacji robót ujętych w specyfikacji technicznej, jak również z niej nie wynikających, a 

niezbędnych do wykonania zadania, w szczególności: 
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a) koszty niezbędnych prac przygotowawczych, w tym przygotowania logistycznego, z 

uwzględnieniem poniesienia wszelkich opłat administracyjnych i innych - koniecznych 

do realizacji zamówienia, a także uzyskania wymaganych przepisami uzgodnień i zgód 

od właściwych organów i instytucji lub podmiotów, 

b) koszty urządzeń, materiałów instalacyjnych i wszystkich elementów dostaw, 

c) koszty zrealizowania tzw. „transportu terenowo-górskiego” materiałów i urządzeń, 

d) koszty spełnienia warunków określonych przez TPN w zakresie zasad organizacji i 

wykonywania prac i dostaw na terenie parku narodowego, 

e) instruktażu pracowników, serwisu gwarancyjnego, 

f) zysk i ryzyko – koszty wykonawcy jakie mogą wystąpić w trakcie dostawy i prac 

montażowych jak i w okresie  rękojmi i gwarancji, 

g) robociznę wraz z kosztami towarzyszącymi, koszty prac montażowych, 

h) koszty pośrednie, koszty BHP, 

i) wszelkie prace porządkowe,  

j) wszelkie inne, nie wymienione z nazwy koszty i wydatki niezbędne do zrealizowania 

zadania. 

5. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty. 

6. Zaakceptowana cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen 

materiałów najmu sprzętu, stawek robocizny i kursów walut – jakie kształtować się będą w 

okresie realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniami wyjątkami określonymi we 

wzorcu umowy. 

7. Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej jest zobowiązany na własny 

koszt i ryzyko do dokonania wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia i jego 

otoczenia, oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do rzetelnej 

wyceny oferty.  

8. Umowa będzie zawarta na całość robót, zgodnie z materiałami określającymi przedmiot 

zamówienia. Projekt umowy określający przyszłe zobowiązania Wykonawcy stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszych warunków zamówienia. Przed wyliczeniem ceny ofertowej 

należy zapoznać się  z załączonym projektem umowy. 

 

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Ocenie podlegają nieodrzucone oferty według kryterium: najniższa cena – 100,00 %. 

2. Najniższa cena brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny brutto otrzymają 

ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg. następującej formuły: 

Wskaźnik ceny = Cena minimalna / Cena badana x 100,00 

2. Wybrana zostanie nieodrzucona oferta z najwyższą liczbą punktów wg kryterium 

określonego w pkt 1. 

3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 

na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 
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XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty 

oraz informacje o powyższym zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie – na tablicy ogłoszeń. 

2. Zamawiający wyznaczy termin  i  miejsce zawarcia umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy  

lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania. 

4. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dopełni 

następujących formalności: przedstawi dokumenty rejestracyjne (zaświadczenie z EDG, KRS). 

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie przewiduje się. 

 

XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY. 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach jak we wzorcu 

umowy stanowiącym załącznik nr 6  do niniejszych warunków zamówienia.  

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zawartych we wzorze klauzul, jednakże 

Zamawiający określa porządkowy wymóg załączenia do oferty zaakceptowanego wzorca 

umowy. 

 

XV.  INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

XVI. INFORMACJE DODATKOWE,  

1. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. Markowy produkt turystyki 

górskiej „Zielone schroniska” w Tatrach  dofinansowanego w ramach Małopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa: 3. Turystyka i 

przemysł kulturowy, Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat C: Rozwój 

produktów i oferty turystycznej regionu. 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy Regulaminu 

Udzielania Zamówień przez Schroniska i Hotele P.T.T.K. "KARPATY" Sp. z o.o. z dnia 

14.06.2010 r. przyjęty uchwałą Zarządu nr 01/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. 

opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.schroniska-

pttk.com.pl 

 

XVII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 

1) Załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczna; 

2) Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków, oraz oświadczenia o braku podstaw 

do wykluczenia; 
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3) Załącznik nr 3 - Wzór pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów; 

4) Załącznik nr 4 - Wzór oferty; 

5) Załącznik nr 5 - Wzór pełnomocnictwa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia; 

6) Załącznik nr 6 - Wzór umowy. 

 

 

 

 

Prezes Zarząd Spółki 

Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” 

(-) Jerzy Kalarus 

.................................................................. 
(PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO DZIALANIA  

W IMIENIU ZAMAWIJĄCEGO) 

  


