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Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Wigierski Park Narodowy; Krzywe 82, 16-402 Suwałki 

strona internetowa: www.wigry.org.pl;  

adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl 

Rozdział II. Tryb udzielania zamówienia. 

Zamówienie udzielone zostanie w trybie rozpoznania rynku, z uwzględnieniem 

zapisów wynikających z niniejszej SWZ. 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji 

wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (zwanej dalej Inspektorem Nadzoru) nad 

robotami budowlanymi o nazwie Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego 

Wysoki Most 5 

1. Roboty ogólnobudowlane 

a. Zerwanie ze ścian płyt wiórowo-cementowych suprema wraz z tynkiem 

b. Rozbiórka ścianek działowych. 

c. Rozbiórka komina i trzonu kuchennego 

d. Usunięcie istniejących warstw posadzkowych. 

e. Wzmocnienie i wykonanie izolacji cieplnej fundamentów  

f. Wykonanie okładziny ścian zewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych na 

konstrukcji z ocynkowanych profili stalowych.  

g. Usunięcie całości tynku na stropach i wykonanie w to miejsce okładziny z płyt 

gipsowo-kartonowych – na konstrukcji z profili stalowych  

h. Przebudowa wnętrza budynku celem wydzielenia pomieszczenia łazienki i 

kotłowni wraz z przeniesieniem drzwi i korytarza wejściowego.  

i. Wykonanie okładzin ściennych z płytek glazurowanych oraz okładzin 

podłogowych płytki gres, panele podłogowe.  

j. Budowa nowego komina dymowego oraz kanałów wentylacyjnych i 

odpowietrzających kanalizację. Komin i kanały wentylacyjne zaprojektowano 

jako systemowe z ceramicznych izolowanych kształtek kominowych i z rury 

spiro. 

k. Przebudowa wejścia do budynku. Przewidziano częściową zabudowę i 

rozbudowę ganku ścianami w konstrukcji szkieletowej drewnianej w celu 

uzyskania wiatrołapu i wykonanie w ścianie zewnętrznej nowych, niezależnych 

wejść do kancelarii i części mieszkalnej. 

l. Demontaż istniejących desek obicia ścian wraz warstwami izolacji cieplnej i 

przeciwwilgociowej, impregnacja ścian z bali, wykonanie nowej izolacji cieplnej 

wraz z obiciem ścian deskami.  

m. Uzupełnienie izolacji cieplnej stropu parteru   

n. Wzmocnienie belek stropowych parteru  

o. Wymiana pokrycia dachu z blachy ocynkowanej na blachę powlekaną- panel 

na rąbek stojący, montaż akcesoriów dachowych 

2. Instalacje elektryczne 

a. Wymiana  WLZ    

b. Wymiana okablowania i osprzętu instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i 

oświetlenia 
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c. Wykonanie rozdzielnic mieszkaniowych z wyposażeniem modułowym 

d. Wymiana instalacji zasilającej pompę wody i budynki gospodarcze 

e. Wykonanie instalacji odgromowej 

f. Pomiary i badania instalacji. 

3. Instalacje sanitarne 

a. Demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji wod-kan. wewnętrznej i 

przyłączy do przydomowej oczyszczalni ścieków i studni. 

b. Wykonanie węzła cieplnego, kocioł c.o zgazowujący drewno o mocy ok. 10 -14 

kW. Przewidziano zainstalowanie jako bufora ciepła zbiornika kombinowanego, 

z wbudowanym wewnątrz bufora zasobnikiem c.w.u.  

c. Wymiana istniejącej instalacji c.o, rury wielowarstwowe polietylenowe z 

wewnętrzną wkładką aluminiową  i grzejniki aluminiowe żeberkowe).  

d. Wymiana przyborów sanitarnych: miska ustępowa, umywalka, demontaż 

wanny i montaż brodzika natryskowego z kabiną ze szkła bezpiecznego, 

zlewozmywak 

e. Wymiana baterii, zaworów i wodomierzy. 

4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o dokumentację projektową, 

na która składają się: Projekt budowlany, Projekt techniczny, S.T.W. i O.R.B oraz 

pomocniczo przedmiary robót. 

5. Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie działać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego. W ramach wykonywanych czynności Inspektor Nadzoru nie ma 

prawa do podpisywania w imieniu Zamawiającego umów i zaciągania jakichkolwiek 

zobowiązań finansowych. 

6. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, oraz zasadami wiedzy 

technicznej, w tym m.in. poprzez wizyty na budowie.   

2) kontrolowanie jakości wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów i 

urządzeń, ich zgodności z dokumentacją projektową, przepisami budowlanymi, 

obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz 

zasadami wiedzy technicznej, ofertą przetargową wykonawcy robót 

budowlanych oraz zawartą z nim umową, a w szczególności zapobieganie 

zastosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i wydawanie opinii, jeżeli w okresie 

realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych nieprzewidzianych w umowie o roboty budowlane, a także 

opiniowanie wniosków wykonawców robót budowlanych o roboty dodatkowe, 

zamienne i zaniechane, jak również nadzorowanie realizacji wszystkich w/w 

robót po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego na ich realizację. 

4) wydawanie kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających 

odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz informacji i dokumentów 

potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów,  

5) organizacja, przygotowanie materiałów i prowadzenie, odbiorów: robót 

zanikających, odbiorów częściowych, odbiorów końcowych. Inspektor nadzoru 
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zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i wykonawcę robót budowlanych 

a także innych uczestników procesu inwestycyjnego o planowanych odbiorach, 

co najmniej w następujących terminach: 

a) 3 dni – w odniesieniu do odbiorów częściowych i ponaprawczych, 

b) 24 godziny – w odniesieniu do odbiorów robót zanikających, 

c) 7 dni – w odniesieniu do odbiorów końcowych). 

6) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie 

wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego 

w tym: 

a) stwierdzenia gotowości do odbioru 

b) zorganizowania odbioru i przekazania zadania lub poszczególnych jego 

etapów,  

7) potwierdzanie ilości i jakości faktycznie wykonanych robót oraz faktu usunięcia 

wad, stanowiących podstawę rozliczeń Zamawiającego z wykonawcą robót 

budowlanych, weryfikacja kosztorysów robót dodatkowych i zamiennych,  

7. Zamawiający ma prawo żądać od Inspektora Nadzoru na etapie realizacji 

zamówienia  wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących przedmiotu 

zamówienia, a Inspektor Nadzoru zobowiązany jest mu ich udzielić. 

8 Zamawiający nie zabezpiecza Inspektorowi Nadzoru pomieszczeń do wykonywania 

obowiązków wynikających z Umowy   

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Rozdział IV.  Termin wykonania zamówienia. 

Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych w terminie  do 30 lipca 2021  

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności 

technicznej i zawodowej, jeżeli Wykonawca udowodni, że dysponuje lub będzie 

dysponował osobami posiadającymi właściwe do zakresu nadzorowanych robót 

budowlanych uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie  tj: 

1. Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej (z aktualnym wpisem na listę członków 

Okręgowej Izby Inżynierów), która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru w w.w. 

branży oraz koordynatora działań wszystkich podmiotów zaangażowanych w 

realizację nadzorowanej inwestycji.   

2. Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych (z 

aktualnym wpisem na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów), która będzie 

pełniła funkcję inspektora nadzoru w ww. branży; 

3. Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych (z aktualnym wpisem na listę członków Okręgowej Izby 

Inżynierów, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru w ww. branży; 

 Uwaga: 

 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (w tym: kierowanie budową lub innymi 

robotami budowlanymi, wykonywanie nadzoru inwestorskiego) mogą również 
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wykonywać osoby, gdy odpowiadające wymaganym uprawnienia zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. 

kwalifikacji lub posiadają prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z 

ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa. 

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu  

 Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie decyzji o nadaniu uprawnień 

budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 

osoby/osób, które sprawować będą funkcje Inspektora Nadzoru. 

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 

z Wykonawcami   

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji prowadzona będzie pisemnie na 

adres Wigierski Park Narodowy; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres marek.wrona@wigry.org.pl 

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium.  

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 

Rozdział IX. Opis sposobu sporządzenia i złożenia oferty. 

1. W druku formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SWZ należy podać cenę 

oferty brutto, która musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia,  

2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego 

podatku VAT. Cenę oferty należy podać z zaokrągleniem do 1 grosza.  

Oferty należy składać do dnia 31.03.2021 r. do godz. 11:00 pisemnie na adres 

Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16-402 Suwałki lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres marek.wrona@wigry.org.pl w postaci skanu podpisanych 

dokumentów. Skan powinien umożliwiać odczytanie wszystkich elementów oferty. 

W przypadku złożenia ofert w formie wiadomości email Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za wcześniejsze odczytanie oferty. 

3. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej 

Zamawiający odczyta i uwzględni tylko te oferty, które wpłyną na skrzynkę 

pocztową zamawiającego do godziny 10:00 w dniu 31.03.2021. 

4. W tytule wiadomości email zawierającej ofertę należy wpisać Oferta na pełnienie 

funkcji Inspektora Nadzoru –Wysoki Most”  

5. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie 

oznaczonej w sposób następujący: Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 

–Wysoki Most” nie otwierać przed 31.03.2021 r. godz. 11:15 

6. Oferta i załączniki muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone pieczęcią imienną 

przez osobę uprawnioną do zawierania zobowiązań finansowych w imieniu 

Wykonawcy. 

Rozdział X. Termin związania ofertą. 

mailto:marek.wrona@wigry.org.pl
mailto:marek.wrona@wigry.org.pl
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 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

Rozdział XI. Opis kryteriów wyboru oferty  

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

jedno kryterium oceny ofert: Cena – 100 % 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje realizację 

zamówienia za najniższa cenę. 

Rozdział XII. 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: 
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− 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.  

 

 

Załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są: 

Załącznik nr 1  Wzór oferty  

Załącznik nr 2 Oświadczenie RODO 

Załącznik nr 3 Wzór umowy 

Załącznik nr 4 Przetargowa dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu 

zamówienia 

 

 

 


