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Krzywe, dnia 14 lutego 2022 r.

WOO-424-2/2022
Opis istotnych warunków postępowania (OIWP)
na zakup ryb z Wigierskiego Parku Narodowego w 2022 r.
I. Nazwa i adres prowadzącego postępowanie
Wigierski Park Narodowy
Krzywe 82, 16-402 Suwałki
II. Opis przedmiotu postępowania
Przedmiotem postępowania jest wyłonienie podmiotu kupującego w 2022 r. ryby poławiane przez
Wigierski Park Narodowy w ramach wykonywanych odłowów regulacyjnych oraz odłowów tarlaków.
Postępowanie podzielone jest na dwie części, w tym: cześć A – zakup sielawy oraz cześć B – zakup
pozostałych gatunków ryb.
Szczegółowe zasady sprzedaży i zakupu ryb określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3
do obu części niniejszego postępowania.
III. Oferowane przez Wigierski Park Narodowy do sprzedaży gatunki ryb i ich sortymenty wielkościowe:
Część A postępowania:
a) sielawa: bez sortymentu (powyżej 18 cm długości całkowitej),
Część B postępowania:
a) sieja: bez sortymentu (powyżej 35 cm długości całkowitej),
b) szczupak: B (>3 kg), DS (<3 kg),
c) lin: DS (>0,3 kg),
d) okoń: DS (>0,2 kg), M (<0,2 kg),
e) leszcz: D (>1 kg), S (0,5-1 kg), M (<0,5 kg),
f) płoć: S (>0,2 kg), M (<0,2 kg),
g) wzdręga: S (>0,2 kg),
h) węgorz: DS (>0,3 kg), M (<0,3 kg).
IV. Dostępność ryb w sprzedaży:
a) sielawa: kwiecień-grudzień,
b) sieja: listopad-grudzień,
c) szczupak: kwiecień, październik-grudzień,
d) lin: czerwiec-lipiec,
e) okoń: kwiecień, październik-grudzień
f) leszcz: kwiecień-czerwiec, październik-grudzień,
g) płoć: kwiecień, październik-grudzień,
h) wzdręga: kwiecień, październik-grudzień,
i) węgorz: maj-czerwiec.
V. Przeznaczona do sprzedaży w 2022 r. masa ryb (maksymalnie):
a) sielawa: do 31 000 kg, w tym do 3 500 kg sielawy potarłowej,
b) sieja: do 800 kg, w tym do 700 kg siei potarłowej,
c) płoć: do 2 000 kg, z dominacją sortymentu S,

d)
e)
f)
g)
h)
i)

wzdręga: do 1 000 kg, wyłącznie sortyment S,
leszcz: do 3 000 kg, z dominacją sortymentu D,
lin: do 1 000 kg,
okoń: do 700 kg, z dominacją sortymentu DS,
szczupak: do 2 200 kg, z dominacją sortymentu DS, w tym do 1 200 kg szczupaka potarłowego,
węgorz: do 500 kg, z dominacją sortymentu DS.

VI. Terminy i miejsca sprzedaży ryb:
Sprzedaż prowadzona będzie w okresie III-XII w następujących lokalizacjach:
a) w okresie III – IV: w wylęgarni ryb WPN w Tartaku,
b) w okresie IV – X: na przystani WPN w Czerwonym Folwarku,
c) w okresie XI – XII: w byłej lodowni WPN w Bryzglu oraz na przystani WPN w Czerwonym
Folwarku.
Sprzedaż prowadzona będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Sprzedaż ryb potarłowych
(szczupak, sielawa oraz sieja) może być prowadzona także w dni wolne od pracy oraz święta.
Terminy i miejsca sprzedaży ryb mogą podlegać zmianom.
VII. Minimalna, wywoławcza cena za sielawę oferowaną do sprzedaży w części A postępowania (cena
netto za 1 kg, w złotych):
Gatunek i sortyment wielkościowy
Minimalna cena wywoławcza
1. sielawa*
25,20
(cena zakupu w okresie 01.03 – 14.10)

sielawa***
(cena zakupu w okresie 15.10 – 31.12)

Nie ustala się. Cenę zakupu stanowić będzie 90% wartości
zaoferowanej ceny dla pozycji sielawa*

VIII. Minimalne, wywoławcze ceny za oferowane do sprzedaży w części B postępowania gatunki ryb i ich
sortymenty wielkościowe (ceny netto za 1 kg, w złotych):
Gatunek i sortyment wielkościowy
Minimalna cena wywoławcza
1. sieja*
26,50
(cena zakupu w okresie 01.03 – 14.10)

sieja**
(cena zakupu w okresie 15.10 – 31.12)

Nie ustala się. Cenę zakupu stanowić będzie 90% wartości
zaoferowanej ceny dla pozycji sieja*

2. szczupak DS*

13,90

(cena zakupu w okresie 01.05 – 31.12)

szczupak DS**
(cena zakupu w okresie: 01.03 – 30.04)

szczupak B*
(cena zakupu w okresie 01.05 – 31.12)

szczupak B**
(cena zakupu w okresie 01.03 – 30.04)

Nie ustala się. Cenę zakupu stanowić będzie 90% wartości
zaoferowanej ceny dla pozycji szczupak DS*
Nie ustala się. Cenę zakupu stanowić będzie 90% wartości
zaoferowanej ceny dla pozycji szczupak DS*
Nie ustala się. Cenę zakupu stanowić będzie 80% wartości
zaoferowanej ceny dla pozycji szczupak DS*

3. lin DS

15,00
12,70

4. okoń DS
okoń M

Nie ustala się. Cenę zakupu stanowić będzie 70% wartości
zaoferowanej ceny dla pozycji okoń DS

5. leszcz D
leszcz S
leszcz M

6,70
Nie ustala się. Cenę zakupu stanowić będzie 80% wartości
zaoferowanej ceny dla pozycji leszcz D
Nie ustala się. Cenę zakupu stanowić będzie 40% wartości
zaoferowanej ceny dla pozycji leszcz D

6. płoć S

4,50

płoć M

Nie ustala się. Cenę zakupu stanowić będzie 70% wartości
zaoferowanej ceny dla pozycji płoć S

7. wzdręga S

4,00
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8. węgorz DS

88,00

węgorz M

Nie ustala się. Cenę zakupu stanowić będzie 80% wartości
zaoferowanej ceny dla pozycji węgorz DS

IX. Warunki udziału w postępowaniu
1. Postępowanie podzielone jest na cześć A – zakup sielawy oraz cześć B – zakup pozostałych gatunków
ryb.
2. Warunki formalne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty:
a) na kompletną ofertę w części A postępowania składają się przygotowane przez WPN złączniki nr
1A, 2 i 3,
b) na kompletną ofertę w części B postępowania składają się przygotowane przez WPN złączniki nr
1B, 2 i 3,
c) oferent może złożyć oferty na obie części postępowania,
d) oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części postępowania,
e) oferta musi być złożona na drukach przygotowanych przez WPN lub innych, które co do treści są
w pełni zgodne z ww. załącznikami,
f) oferta musi być sporządzona w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego
usunięciu bez pozostawienia śladów,
g) każda strona oferty musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty,
h) każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania
oferty,
i) w części B oferent musi złożyć ofertę na zakup wszystkich oferowanych przez WPN gatunków
ryb i ich sortymentów wielkościowych,
j) oferta musi być złożona w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: „Oferta na zakup
ryb – nie otwierać do dnia 25 lutego 2022 r. do godziny 10.00”,
k) w postępowaniu mogę brać udział jedynie podmioty, które w dniu złożenia oferty nie posiadają
żadnych zaległości finansowych w stosunku do Wigierskiego Parku Narodowego.
3. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
a) zostanie zgłoszona po terminie,
b) nie spełnia warunków formalnych określonych w punkcie IX.2,
c) zaproponowane przez oferenta ceny zakupu będą niższe od minimalnych cen wywoławczych
określonych w punktach VII i VIII.
X. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert
Ofertę należy dostarczyć do siedziby WPN, adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki do dnia 25 lutego 2022 r.
do godziny 10.00, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie, bez względu na
przyczyny opóźnienia.
XI. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert
Oferty zostaną otwarte w siedzibie WPN, adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki, w sali konferencyjnej na
parterze budynku, w dniu 25 lutego 2022 r. o godzinie 10 05. Otwarcie ofert będzie jawne z zachowaniem
zasad dystansu społecznego oraz innych zaleceń związanych pandemią wirusa SARS-CoV-2.
XII. Opis kryteriów oceny ofert
Jedynym kryterium, które będzie brane przy ocenie ofert będzie cena.
Do oceny dopuszczone zostaną jedynie oferty nieodrzucone z przyczyn podanych w punkcie IX.3.
W części A postępowania WPN wybierze ofertę z najwyższą ceną.
W części B postępowania łączną ocenę oferty stanowić będzie suma ocen cząstkowych.
Sposób oceny oferty w części B przedstawiony jest poniżej:
oferowana cena zakupu najwyższa cena spośród współczynnik
ocena cząstkowa
z załącznika nr 1B
złożonych ofert
ważności
(cena oferenta/najwyższa cena
x współczynnik ważności)
sieja* (X1 )
sieja* (Y1)
0,8
X1/Y1 x 0,8
szczupak DS* (X2)
szczupak DS* (Y2)
2,2
X2/Y2 x 2,2
lin DS (X3)
lin DS (Y3)
1,0
X3/Y3 x 1,0
Strona 3 z 5

okoń DS (X4)
leszcz D (X5)
płoć S (X6)
wzdręga S (X7)
węgorz DS (X8)

okoń DS (Y4)
leszcz D (Y5)
płoć S (Y6)
wzdręga S (Y7)
węgorz DS (Y8)

0,7
3,0
2,0
1,0
0,5

X4/Y4 x 0,7
X5/Y5 x 3,0
X6 /Y6 x 2,0
X7 /Y7 x 1,0
X8 /Y8 x 0,5

ŁĄCZNA OCENA PUNKTOWA = X1/Y1 x 0,8 + X2/Y2 x 2,2 + X3/Y3 x 1,0 + X4/Y4 x 0,7 + X5/Y5 x 3,0 + X6/Y6 x
2,0 + X7/Y7 x 1,0 + X8/Y8 x 0,5

WPN wybierze tę ofertę, która uzyska najwyższą łączną ocenę punktową.
XIII. Ogłoszenie wyników postępowania
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w obu częściach postępowania, z informacją
o ocenach ofert nieodrzuconych oraz o ofertach, które zostały odrzucone zostanie wysłane do
wszystkich oferentów w terminie 7 dni od daty otwarcia ofert.
XIV. Termin i miejsce zawarcia umowy
Umowa regulująca zasady sprzedaży i zakupu ryb zostanie zawarta po upływie 7 dni od daty ogłoszenia
wyboru najkorzystniejszej oferty w siedzibie WPN, adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki.
Jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana (najkorzystniejsza oferta cenowa z najwyższą łączną
oceną punktową) uchyli się od zawarcia umowy, Wigierski Park Narodowy wybierze najkorzystniejszą
ofertę spośród pozostałych nieodrzuconych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że
konieczne będzie unieważnienie postępowania.
XV. Inne postanowienia
Wigierski Park Narodowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
XVI. Ochrona danych osobowych
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) – zwanym dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach dotyczących
postępowania 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 Oferenta dla zadania, którego postępowanie 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 Oferentem 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.
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6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu związanym
z udziałem w procedurze wyboru Oferenta dla zadania, którego postępowanie 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;
− 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.
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