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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 

 30 000 EURO 
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  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
rozeznania cenowego bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8) ustawy PZP 

2. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia  
Modernizacja mieszkań nr 9 i 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Krzywe 82 
PKOB 1130 
Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

1) Modernizacja mieszkania nr 9 o powierzchni 32,43 m2 w tym: 

a. Zmiana układu funkcjonalnego mieszkania poprzez rozbiórkę i budowę nowych 
ścianek działowych i wstawienie drzwi przesuwnych 

b. Wymiana drzwi wewnętrznych, naświetla łazienki i parapetów 
c. Wymiana osprzętu instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i oświetlenia 
d. Wymiana istniejącego okablowania instalacji elektrycznej dwużyłowej na 

trójżyłową  
e. Wymiana rozdzielnicy mieszkaniowej wraz z instalacją zabezpieczeń 

nadprądowych i przeciwporażeniowych 
f. Zerwanie istniejących i wykonanie nowych okładzin ściennych w łazience i 

aneksie kuchennym   
g. Zerwanie istniejących i ułożenie nowych okładzin podłogowych gres 

drewnopodobny   
h. Nałożenie gładzi gipsowych i wymalowanie ścian i stropów  
i. Oczyszczenie i malowanie rur pionów c.o  
j. Wykonanie kanału wentylacyjnego z systemowych kształtek stalowych 

malowanych proszkowo wraz z montażem wentylatora wyciągowego 
k. Wymiana i przebudowa instalacji wod-kan wraz z wykonaniem nowego przyłącza 

do pionu kanalizacyjnego 
l. Wymiana przyborów toaletowych: miska ustępowa, umywalka, demontaż wanny i 

montaż brodzika natryskowego z kabiną ze szkła bezpiecznego 
m. Wymiana baterii, zaworów i wodomierzy. 
n. Dostawa i instalacja wykonanego fabrycznie zestawu „Minikuchnia”  
o. Regulacja i uszczelnienie okien zewnętrznych 
p. Uszczelnienie styku płyt balkonowych ze ścianami i konserwacja balustrad 

balkonowych. 
q. Mycie i sprzątanie po robotach budowlanych 
r. Wynajem kontenera do wywiezienia gruzu 
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2) Modernizacja mieszkania nr 12 o powierzchni 22,06 m2 

a. Zmiana układu funkcjonalnego mieszkania poprzez rozbiórkę ścianek działowych 
b. Wymiana drzwi wewnętrznych, naświetla łazienki i parapetów 
c. Wymiana osprzętu instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i oświetlenia 
d. Wymiana istniejącego okablowania instalacji elektrycznej dwużyłowej na 

trójżyłową  
e. Wymiana rozdzielnicy mieszkaniowej wraz z instalacją zabezpieczeń 

nadprądowych i przeciwporażeniowych 
f. Zerwanie istniejących i wykonanie nowych okładzin ściennych w łazience i 

aneksie kuchennym   
g. Zerwanie istniejących i ułożenie nowych okładzin podłogowych gres 

drewnopodobny   
h. Nałożenie gładzi gipsowych i wymalowanie ścian i stropów  
i. Oczyszczenie i malowanie rur pionów c.o  
j.  Montaż wentylatora wyciągowego 
k. Wymiana i przebudowa instalacji wod-kan 
l. Wymiana przyborów toaletowych: miska ustępowa, umywalka i brodzik 

natryskowy z kabiną ze szkła bezpiecznego 
m. Wymiana baterii, zaworów i wodomierzy. 
n. Dostawa i instalacja wykonanego fabrycznie zestawu „Minikuchnia”  
o. Regulacja i uszczelnienie okien zewnętrznych 
p. Uszczelnienie styku płyt balkonowych ze ścianami i konserwacja balustrad 

balkonowych. 
q. Mycie i sprzątanie po robotach budowlanych 
r. Wynajem kontenera do wywiezienia gruzu 

3) Szczególowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej 
stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ 

3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.01.2021 
4. Ważne zalecenia wykonawcze i organizacyjne dotyczące planowanych robót 

budowlanych 
1) W związku z tym, że realizacja zamówienia odbywać się będzie w czynnym obiekcie 

pełniącym funkcje mieszkalne dopuszcza się realizację robót budowlanych od 
poniedziałku do soboty w godzinach 700 do 1700. 

2) Wykonawca przed zamówieniem drzwi, płytek do wykonania okładzin ściennych i 
podłogowych (do wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć koszt płytek glazury i gresu 
na poziomie 45 - 50 zł/m2), zestawu minikuchnia, przyborów toaletowych oraz farb do 
wymalowania pomieszczeń, uzgodni z Zamawiającym ich typ, wzór i kolorystykę oraz 
uzyska pisemną zgodę na dostawę konkretnego wyrobu. Brak powyższego 
uzgodnienia skutkował będzie odmową odbioru wykonanych robót. 

3) Zamawiający celem ograniczenia rozprzestrzeniania się pyłu i kurzu żąda 
zabezpieczenia folią drzwi do modernizowanych mieszkań   

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych: 
6. Gwarancja. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na okres co najmniej 

5 lat od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia do usunięcia usterki w terminie nie 
dłuższym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia (fax, e-mail, pismo). W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Zamawiającego czas na 
rozpoczęcie usuwania usterki może zostać wydłużony 

7. Warunki udziału w postępowaniu:  
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę 

pracowników wykonujących prace fizyczne związane z wykonaniem: 
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a. Robót rozbiórkowych 
b. Budową ścianek działowych 
c. Instalacją drzwi 
d. Naprawą tynków, wykonaniem gładzi gipsowych i robót malarskich  
e. Wykonaniem okładzin ściennych i podłogowych 
f. Modernizacją instalacji elektrycznej 
g. Modernizacją instalacji wod.-kan. 

2) Dopuszcza się zlecenie w/w robót podwykonawcom pod warunkiem zatrudniania 
przez nich pracowników na podstawie umowy o pracę. Zamawiający na 
potwierdzenie faktu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę może 
zażądać na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia jak i realizacji 
zamówienia dokumentów to potwierdzających. Odmowa dostarczenia wyżej 
wymienionego potwierdzenia skutkować będzie: 
a. Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – spowoduje 

odrzucenie oferty 
b. Na etapie realizacji robót budowlanych spowoduje naliczenie kar umownych w 

wysokości 200 zł dziennie za każdego pracownika. 
8. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być 
sformułowane na piśmie i skierowane na adres Wigierski Park Narodowy 16-402 
Suwałki; Krzywe 82 fax 87 5632 541 e-mail marek.wrona@wigry.org.pl 

9. Osoba prowadząca postępowanie po stronie Zamawiającego:  
Marek Wrona tel. 601-917-567; e-mail marek.wrona@wigry.org.pl 

10. Opis sposobu przygotowania ofert 
1) Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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. Oferta 
musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis 
lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi. 

4) Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową 
oddzielnie dla każdego z mieszkań. 

5) 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. 

6) Wszystkie wypełnione strony powinny być ponumerowane i zaparafowane. 
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak w ofercie stron 
pozbawionych kolejnych numerów. 

7)  Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu przetargowym tylko 
jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania 

8) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę 

9) Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni od upłynięcia terminu 
otwarcia ofert. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
1) Oferty należy składać do dnia 17.11.2020 do godz. 1000 na adres Wigierski Park 

Narodowy 16-402 Suwałki; Krzywe 82 

mailto:marek.wrona@wigry.org.pl
mailto:marek.wrona@wigry.org.pl
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2) Koperta zawierająca ofertę powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem 
oferenta oraz zapisem: Oferta. Modernizacja mieszkań nr 9 i 12 w budynku Krzywe 
82 - nie otwierać przed 17.11.2020 godz. 1010 

12. 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. 

2) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i 
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty 
(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".  

3) W przypadku złożenia kilku zmian kopertę (paczkę) każdej kolejnej zmiany należy 
dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”. 

4) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie 
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

13 Miejsce i termin otwarcia ofert: adres Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki; 
Krzywe 82 – sala konferencyjna na parterze dnia 17.11.2020 godz. 1010 

14 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. 
3) Cena może być tylko jedna. 
4) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 

15 Zamawiający poprawi w ofercie  
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

16 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
17 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów  

Cena 100 %. 
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który zaoferuje najniższą 
cenę za realizacje przedmiotu zamówienia. 

18 Informacje dotyczące umowy 
1) umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej; 
2) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej;  
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy 
4) pozostałe kwestie odnoszące się do umowy, w tym dot. możliwości dokonania zmiany 

umowy oraz warunków takiej zmiany zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym 
Załącznik Nr 2, 

19. Środki ochrony prawnej 
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy PZP, wobec czego 
Wykonawcom nie przysługują przewidziane tam środki ochrony prawnej. Wykonawcy 
przysługuje natomiast prawo do wniesienia skargi do właściwego sądu. 

20. Jawność postępowania         
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści ofert za wyjątkiem części 
wyraźnie oznaczonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Uwaga: Zastrzeżenie informacji 
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dotyczących ceny oferty, terminu realizacji, okresu gwarancji i spełniania warunków 
udziału w postępowaniu będzie nieskuteczne. 

21. Udostępnienie dokumentów postępowania zainteresowanym odbywać się będzie wg 
poniższych zasad: 

1) Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w 
czasie godzin jego urzędowania tj od poniedziałku do piątku w godź 730-1430. 

2) Zamawiający wyznaczy osobę, w której obecności udostępnione zostaną dokumenty. 
3) Zamawiający odpłatnie umożliwi kopiowanie dokumentów na sprzęcie 

Zamawiającego. Koszt kopiowania 1 zł za 1 stronę. 
4) Fotografowanie dokumentów nie wymaga opłat. 

22. Klauzula informacyjna RODO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 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, s. 1) - dalej RODO informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach, zgodnie 
z procedurą wyboru Wykonawcy na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, 
jest Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywem 82, 16-402 Suwałki.  Z 
Administratorem można skontaktować się telefonicznie: 87 563 27 40 lub przez 
adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl. 

2) Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz Pani/Pana praw wynikających z RODO, można kierować do 
wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wigry.org.pl 
lub pisząc na adres siedziby wskazany  
w punkcie 1 powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO 
w związku  
z udzieloną zgodą na udział w postępowaniu, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu 
związanym z procedurą wyboru Wykonawcy dla zadania, którego zapytanie dotyczy, 
a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe będą 
przetwarzane w celu wykonania obowiązków w związku z realizacją umowy zawartej 
z wybranym Wykonawcą na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO.  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym w 
wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania, w związku z zasadą jawności udzielania zamówień.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu zakończenia 
postępowania, do którego dane osobowe zostały zebrane, tj. od momentu 
ostatecznego wyboru oferty, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów, do jakich zostały zebrane, t. 
j. zawarcia umowy a następnie będą przetwarzane do czasu jej zakończenia i 
przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy zgodnie z przepisami 
prawa. 

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w 
celu związanym z udziałem w procedurze wyboru Wykonawcy dla zadania, którego 
zapytanie dotyczy, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, podanie 
przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy.   

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8) Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 
− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych*; 
− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

− prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej 
przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem***. 
* 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub usunięcia nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników. 
** 

Wyjaśnienie: 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. 
*** 

Wyjaśnienie: cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników.  

23. Załączniki  
1) Załącznik nr 1 Wzór oferty 
2) Załącznik nr 2 Projekt umowy 
3) Załącznik nr 3 Dokumentacja projektowa 
 

        
 
 
 
 
 
 

Zatwierdzam 
 
 
 
        Krzywe. dnia …………… 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


