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AGB-212/31/2020 

Istotne Warunki Zamówienia 

 do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego bez 

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa 

zamówienia poniżej 30 000 Euro 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Zamawiający: Wigierski Park Narodowy 

tel. 087 56-32-540, fax 087 56-32-541 

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@su.onet.pl 

Godziny pracy 07:00 do 15:00 

1. Tryb udzielenia zamówienia  

 Zapytanie cenowe 

2. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia  

Nazwa zamówienia  

Remont instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w 

miejscowości Krzywe 82. 

Budynek według klasyfikacji PKOB zaliczony jest do kategorii 1122 Budynki o trzech i 

więcej mieszkaniach 

Kody CPV 32552600-3 Domofony 

3. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Uzupełnienie i rozbudowa systemu instalacji domofonowej w tym: 

a. Wejście główne do budynku mieszkalnego. Wykonanie Wykonanie w oparciu o 

istniejące elementy nowej instalacji domofonowej, audio dla 10 lokali, 

wyposażonej w zewnętrzny cyfrowy panel rozmówny np. Cyfral Z-2000 PN lub 

podobny, zasilacz i elektronikę sterującą oraz unifony. Wyposażenie drzwi 

wejściowych do budynku w elektrozamek lub elektrozworę odblokowywany 

lokalnie z manipulatora, gałka lub uchwyt od zewnątrz i klamka od wewnątrz 

(drzwi z profili aluminiowych). Zamawiający nie wymaga podłączenia instalacji do 

systemu alarmowego budynku.  

UWAGA 

W budynku istnieje stara, nieczynna instalacja domofonowa wyprowadzona 

podtynkowo do miejsca montażu zewnętrznego panelu rozmównego. Przed 

montażem nowej instalacji należy sprawdzić możliwość wykorzystania tego 

elementu do zasilenia panelu i łączności z modułem elektroniki sterującej. 

Pozostałe okablowanie przewidzieć w kanałach elektroinstalacyjnych z PCV na 

ścianach klatek schodowych i w mieszkaniach oraz w rurkach PCV wewnątrz 

pionu instalacyjnego biegnącego pomiędzy poszczególnymi piętrami budynku. 



 

 
 

b. Drzwi wejściowe do budynku mieszkalnego od strony garaży. Wyposażenie 

skrzydeł drzwiowych w elektrozamek lub elektrozworę odblokowywaną lokalnie z 

manipulatora po stronie zewnętrznej, gałka lub uchwyt od zewnątrz i klamka od 

strony wewnętrznej wraz z wykonaniem zasilania i naprawą, malowaniem ścian 

(drzwi z profili aluminiowych). Zamawiający nie wymaga podłączenia instalacji do 

systemu alarmowego budynku. 

c. Wejście do budynku mieszkalnego przy pracowni naukowej WPN. Wymiana 

istniejącego, analogowego panelu przyzywowego audio dla 4 lokali, na zewnętrzny 

cyfrowy panel rozmówny np. Cyfral Z-2000 PN lub podobny, zasilacz i elektronikę 

sterującą oraz unifony (4 sztuki). Wyposażenie drzwi wejściowych do budynku w 

elektrozamek lub elektrozworę odblokowywany lokalnie z manipulatora, gałka lub 

uchwyt od zewnątrz i klamka od wewnątrz (drzwi z profili aluminiowych). 

Zamawiający nie wymaga podłączenia instalacji do systemu alarmowego budynku.  

2) Elektronikę sterującą otwieranie z zewnątrz drzwi wymienionych w pkt a i b należy 

zaprogramować tak aby możliwe było otwieranie za pomocą indywidualnych 

kodów i breloków zbliżeniowych RFID (jeden brelok musi otwierać zarówno drzwi 

główne jak i. drzwi od zaplecza). Dostawa 40 sztuk breloków zbliżeniowych RFID 

i ich zaprogramowanie. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Warunki udziału w postępowaniu.  

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kopii uprawnień SEP osoby mającej 

nadzorować wykonanie instalacji. 

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na: 28.08.2020 

7 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

1) Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzi się w 

formie elektronicznej.  

2) Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców należy przekazać na adres 

poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl lub na skrzynkę ePuap 

zamawiającego poprzez MiniPortal. 

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych opisane zostały w Instrukcji korzystania z MiniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf 

oraz Regulaminie ePUAP.  

4) W przypadku braku możliwości komunikacji w postaci elektronicznej dopuszcza się 

kontakt w sposób tradycyjny tj pisemnie na adres Wigierski Park Narodowy; 16-402 

Suwałki; Krzywe 82. 

5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpłynięcia na konto ePUAP 

Zamawiającego lub odebranie poprzez pocztę elektroniczną 

6) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

8 Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wykonawców pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 

mailto:marek.wrona@wigry.org.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf


 

 
 

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

9 Wszelkie informacje o zmianach w niniejszej IWZ oraz odpowiedzi na pytania 

zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: www.wigry.org.pl. 

10 Opis sposobu przygotowania ofert 

1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej w formacie danych .doc; .docx; .odt; .pdf; .txt; .ods; .xls; .xlsx i 

podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

2) Oferty należy składać w jednym egzemplarzu. 

3) Formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załączonym do SIWZ wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę własnego 

formularza ofertowego Zamawiający wymaga, aby zawierał on wszystkie informacje 

zawarte w formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.  

4) W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 

ORYGINAŁ lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie 

podpisującej ofertę przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

5) Wszystkie wypełnione strony powinny być ponumerowane  

6) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu przetargowym tylko 

jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania  

7) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

8) W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące 

warunki: 

a) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego 

przedstawiciela / partnera wiodącego. 

b) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga 

podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy 

załączyć je do oferty w ORYGINALE lub kopii poświadczonej notarialnie 

(podpis jak w ofercie) 

11 Opis sposobu wyliczenia i podania ceny ofertowej.  

1) Cena oferty musi być podana w PLN w kwocie brutto. 

2) Zamawiający jako formę rozliczenia przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe w związku 

z tym cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z 

wykonaniem zamówienia nawet te nie wynikające wprost z opisu przedmiotu 

zamówienia lecz dające się przewidzieć na etapie przygotowania oferty. 

3) Cena może być tylko jedna. 

4) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) 

12. Miejsce oraz termin składania ofert 

1) Oferty należy składać do dnia 21.07.2020 do godz. 10
00

 za pośrednictwem portalu 

Miniportal na skrzynkę ePUAP Zamawiającego 

2) Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w formie elektronicznej, powinien posiadać 

konto na ePUAP.  

3) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie tradycyjnej - pisemnej. W takim 

przypadku oferta powinna być podpisana czytelnie przez osobę do tego upoważnioną 

lub opatrzona stemplem imiennym i dostarczona za pośrednictwem operatora 



 

 
 

pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca przed upływem terminu 

składania ofert do siedziby Zamawiającego Wigierski Park Narodowy Krzywe 82 16-

402 Suwałki. Przesyłka musi spełniać następujące warunki: 

a. Znajdować się w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i 

oznaczonej w następujący sposób: Oferta na modernizację systemu SSWiN 

Krzywe nie otwierać przed 21.07.2020 godz. 10
15

” 

b. Wykonawca umieści na kopercie swoją nazwę oraz adres.  

c. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie 

się z treścią oferty, przed jej otwarciem. Zamawiający zastrzega, że nie będzie 

ponosił negatywnych konsekwencji przypadkowego lub omyłkowego otwarcia 

lub odczytania zawartości ofert, która nie była opakowana lub opisana w 

wymagany sposób 

4) Oferta wraz z załącznikami, składana w formie elektronicznej przed wysłaniem musi 

zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowana. 

Program do szyfrowania dostępny jest pod linkiem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx Klucz publiczny niezbędny 

do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny w dokumentacji 

postępowania jako Załącznik do niniejszych IWZ oraz na MiniPortalu. Sposób 

szyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z MiniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf 

5) Zamawiający odrzuci oferty podpisane za pomocą podpisu elektronicznego 

oferowanego przez Profil Zaufany portalu ePuap 

6) Wiadomość zawierająca zaszyfrowaną ofertę powinna być opatrzona: 

a. nazwą i dokładnym adresem oferenta oraz zapisem :Oferta na wykonanie 

domofonów Krzywe 82 nie otwierać przed 21.07.2020 godz. 10
15

” 

b. Identyfikatorem postępowania podanym na MiniPortalu). 

7) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 

wynosi 150 MB.  

8) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

13  Miejsce i termin otwarcia ofert:  

1) Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki; Krzywe 82 – sala konferencyjna., dnia 

21.07.2020 godz. 10
05

” 

2) Otwarcie ofert nastąpi  poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

MiniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 

klucza prywatnego. 

3) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na 

której była zamieszona SIWZ, informacje o złożonych ofertach. 

4) Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni od upłynięcia terminu 

otwarcia ofert. 

14. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały 

dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf


 

 
 

2) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i 

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Wiadomości zawierające zmiany 

należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".  

3) W przypadku złożenia kilku zmian każdą kolejną zmianę należy dodatkowo opatrzyć 

napisem „zmiana nr .....”. 

4) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie powiadomienia podpisanego 

przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  należy złożyć w 

miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Wiadomość 

zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

15. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium Cena 100 %. Zamówienie 

zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje wykonanie zamówienia za najniższą 

cenę  

16 Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1) W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną wymaga się przedłożenia 

zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

2) Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, wykonawca podał nazwy (firm) albo 

imiona i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli 

prawnych, zaangażowanych w realizację zamówienia. 

17 Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia  

1) umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej; 

2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,; 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej;  

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy 

18 Ogłoszenia wyników przetargu        

 Wyniki postępowania ogłoszone zostaną na stronie internetowej: www.wigry.org.pl 

w zakładce BIP-Zamówienia Publiczne. Uczestnicy postępowania zostaną 

poinformowani o wynikach za pomocą poczty elektronicznej. Do wykonawców nie 

posiadających poczty elektronicznej zawiadomienie o wynikach zostanie wysłane za 

pośrednictwem ePUAP. 

19 Udostępnienie dokumentów postępowania zainteresowanym odbywać się będzie 

wyłącznie w formie elektronicznej w czasie godzin urzędowania Zamawiającego 

20 Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem danych osobowych jest Wigierski Park Narodowy z siedzibą w 

miejscowości Krzywe 82, 16-402 Suwałki, www.wigry.org.pl, tel. 87 5632540, e-mail: 

wigry_pn@wigry.org.pl, reprezentowany przez Dyrektora Parku.  



 

 
 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani/Pani 

/imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon/ 
*
 Wigierskim Parku Narodowym jest 

pan Dariusz Auguścik kontakt: adres e mail iod@wigry.org.pl , 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie 

Instalacja domofonów Krzywe 82 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

(korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników) 

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO; (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego) 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 



 

 
 

Załączniki 

1. Załącznik nr 1 Wzór oferty 

2. Rzuty budynku 

3. Projekt umowy 

4. Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty 

 

 

       Krzywe dnia 14.07.2020 

 

Zatwierdzam 

 

 

 

     

 


