
 

30 lat 
Wigierskiego 
Parku Narodowego 

Nie tylko dla bobrów 

   

Krzywe 82 | 16-402 Suwałki | tel. +48 87 563 25 40 | fax. +48 87 563 25 41 | www.wigry.org.pl | e-mail: wigry_pn@su.onet.pl   

 

Oznaczenie sprawy: AGB-212-25-2020 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

 

 

 

Zamawiający: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki 

strona internetowa: www.wigry.org.pl;  

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

 

 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 euro,  

Modernizacja Infrastruktury Turystycznej WPN w 2020 roku 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ROZDZIAŁ 1 Informacje ogólne   

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz U z 2018 r., poz. 1986), dalej zwaną ustawą Pzp, o wartości 

szacunkowej niższej niż wyrażone w złotówkach kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Postępowanie prowadzi się w formie elektronicznej. 

2. Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny 

ofert, następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Jeżeli w dokumentacjach projektowych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 

towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i 

systemy referencji technicznych, należy je traktować wyłącznie, jako przykładowe. 

Wymienione znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do 

wykonania niniejszego zamówienia służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych 

polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji 

projektowej, pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone 

w dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 

uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie 

przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie 

podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z 

powodu „braku równoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, 

gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i 

urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia 

zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacji projektowej. 

4. Informacje ogólne o warunkach terenowych i lokalizacji placu budowy. 

Budowle zlokalizowane są na całym terenie Wigierskiego Parku Narodowego. W większości 

przypadków dojazd do budowli możliwy jest wyłącznie po drogach leśnych lub polnych 

posiadających nawierzchnie szutrową lub gruntową nieutwardzoną o niskiej nośności. W 

trakcie wyliczania ceny ofertowej należy uwzględnić trudne warunki komunikacyjne.  

Wykonawca w przypadku gdy zaistnieje taka konieczność zobowiązany będzie uzyskać w 

cenie oferty zgodę zarządcy drogi na wjazd pojazdami o nacisku na oś przekraczającą 

dopuszczalne normy i ponosił będzie odpowiedzialność finansową za uszkodzenie 

nawierzchni. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych płatności za związane z tym 

utrudnienia i ewentualną konieczność przeładunku materiałów budowlanych na pojazdy o 

parametrach umożliwiających przejazd drogami gruntowymi  

ROZDZIAŁ 2 Opis przedmiotu zamówienia  

1. Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

45422000-1 Roboty ciesielskie 

45243510-0 Budowa nasypów  
2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przetargowa dokumentacja projektowa, 

specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót i niniejsza SIWZ 

3. Zamówienie obejmuje: 

1) Remont mostu dla pieszych przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Magdalenowo w tym: 

a. Wymiana uszkodzonych desek pokładu (30 m
2
) 

b. Wymiana elementów balustrad (pochwyty 10 mb) 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/budowa-nasypow-6840


 

 
 

c. Oczyszczenie z mchów i porostów konstrukcji mostu i jego impregnacja częściowo z 

jednostki pływającej. 

d. Wzmocnienie 3 szt. przyczółków mostu przez wykonanie narzutu kamiennego (ok. 100 t), 

obsypanie ziemią i zadarniowanie. Roboty wykonywane w całości na lądzie 

2) Remont punktu widokowego w Nowej Wsi polegający na uzupełnieniu i wymianie 

zbutwiałych elementów pokładu i balustrad, wymianie pokrycia dachowego z wióra 

osikowego na gont bitumiczny (54,27 m
2
), oczyszczenie i impregnacji konstrukcji drewnianej. 

3) Oczyszczenie i konserwacja drewnianych pomostów widokowych na jeziorze Wigry w 

lokalizacjach Powały 260 m
2
 i Bartny Dół 275 m

2
. Wykonanie pulpitów informacyjnych 

4) Remont konstrukcji do tablic informacyjnych 120 x 80 cm 2 sztuki polegający na wymianie 

pokrycia dachu z wióra osikowego lub desek na gont bitumiczny, oczyszczenie i impregnacja 

konstrukcji. 

5) Remont konstrukcji do tablic informacyjnych 215 x 125 cm 1 sztuka polegający na wymianie 

pokrycia dachu z wióra osikowego lub desek na gont bitumiczny, oczyszczenie i impregnacja 

konstrukcji. 

6) Remont ławostołu 6 osobowego 3 sztuki polegający na wymianie pokrycia dachu z wióra 

osikowego lub desek na gont bitumiczny, oczyszczenie i impregnacja konstrukcji 

7) Budowa konstrukcji do zawieszenia tablicy o wymiarach 50 x 70 cm 18 sztuk 

8) Budowa konstrukcji do zawieszenia tablicy o wymiarach 120 x80 cm 1 sztuka 

9) Budowa konstrukcji do zawieszenia tablicy tzw urzędowej o wymiarach 160 x 265 cm 2 sztuki 

10) Po zakończeniu robót w każdej lokalizacji Wykonawca uporządkuje teren przyległy ze 

wszelkich pozostałości po robotach budowlanych i pozostawionych odpadów i gruzu oraz 

dokona napraw nawierzchni gruntu uszkodzonego podczas robót. Otoczenie każdej z budowli 

w promieniu 2, 0 m splantować, poddać humusowaniu i obsiać trawą. W przypadku 

uszkodzenia powierzchni zadarnionych czy pokrytych trawą Wykonawca uzupełni te miejsca 

ziemią żyzną i wysieje mieszankę traw. 

4. Zamawiający w dokumentacji projektowej zamieścił przedmiary robót. Z uwagi na to, że 

może on nie obejmować całości zakresu koniecznych do wykonania robót budowlanych i 

innych prac pomocniczych cenę ofertową należy wyliczyć biorąc pod uwagę treść wszystkich 

dokumentów wchodzących w skład dokumentacji projektowej oraz zapisów szczegółowych 

zawartych w niniejszej SIWZ  

5. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany z materiałów nowych, zapewnionych przez 

Wykonawcę. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą 

odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów wprowadzonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. – dalej ustawa Prawo budowlane) oraz wymogom, jakie zostały 

zawarte w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie 

Zamawiającego do okazania w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatów na znak 

bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą 

europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną. 

6. Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco wywozić. 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymania porządku wokół miejsca prowadzenia 

prac oraz uporządkowania terenu sąsiadującego z obiektem po zakończeniu robót.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego 

zamówienia zgodnie z polskim prawem, z należytą starannością, zgodnie z warunkami 

przedmiotowego postępowania opisanymi w SIWZ, obowiązującymi Polskimi Normami oraz 



 

 
 

przepisami prawa, w szczególności określonymi w ustawie Prawo budowlane, zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzą techniczną.  

8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji należytej jakości na cały 

przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 5 lat (tj. 60 miesięcy) 

W przypadku gdy zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie okres gwarancji, jakości będzie 

krótszy niż 60 miesięcy Zamawiający ofertę odrzuci. 

UWAGA: termin gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert,  

9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy 

PZP przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę: 

1) Wszystkie osoby wykonujące wskazane poniżej czynności :  

a) wykonanie robót rozbiórkowych 

b) wykonanie robót ciesielskich 

c) wykonanie robót ziemnych i porządkowych na placu budowy.  

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 



 

 
 

umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

punkcie 1 czynności.  

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

10  Zamawiający:  

1) Dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

a. Część 1 Wzmocnienie skarp i remont mostu dla pieszych przez rzekę Czarna Hańcza w 

miejscowości Magdalenowo 

b. Część 2 Remonty i budowa drewnianych elementów wyposażenia szlaków turystycznych   

2) nie dopuszcza składania ofert wariantowych,  

3) nie przewiduje zawierania umowy ramowej, 

4) nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o którym mowa w 

art. 151a ustawy Pzp, 

5) nie przewiduje aukcji elektronicznej,  

6) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

7) nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 

ust. 6 pkt 3, 

ROZDZIAŁ 3 Termin wykonania zamówienia  

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia: 

30.09.2020 

ROZDZIAŁ 4 Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 

24 ustawy Pzp  

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

podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23  

2. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu 

4. Wykluczenie z postępowania 

1) Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy nie wykażą braku podstaw wykluczenia z 

postępowania z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-22 ustawy Pzp 

2) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2017 poz. 229 oraz Dz. U. z 

2015 r. poz. 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu chyba, że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; (art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp). 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, żaden 

z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. 

ROZDZIAŁ 5 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

1. WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ SKŁADA: 

1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć oświadczenie, dotyczące 



 

 
 

przesłanek wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp 

(Załącznik nr 2 do SIWZ), 

2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1)  

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie z pkt 

1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenia 

potwierdzać muszą brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców wspólnie 

składających ofertę. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 

lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć 

stosowne pełnomocnictwo określające sposób współdziałania wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

5) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

6) Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w 

oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu w postaci 

dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

7) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

9) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust.1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

niniejszego postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 

budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawców do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

10) Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa na zasadach określonych w art. 26 ust. 3a ustawy Pzp 

Wykonawców do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

11) Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp wzywa także, w znaczonym przez siebie 

terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

art. 25 ust.1 ustawy Pzp. 

2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 



 

 
 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SIWZ). 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

1) Zamawiający nie przewiduje żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających brak 

podstaw wykluczenia. 

2) Zamawiający nie wymaga dostarczania żadnych dokumentów potwierdzających nie 

podleganie wykluczeniu z postępowania wobec czego nie określa się dokumentów 

alternatywnych dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej. 

ROZDZIAŁ 6 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się 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. 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.  

3. 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. 

4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

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

Zamawiającego, odebranie poprzez pocztę elektroniczną lub wpłynięcia do sekretariatu 

Zamawiającego. 

5. 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. 

6. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wykonawców pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. 

7. Wszelkie informacje o zmianach w niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na pytania zostaną 

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

8. Upoważniony do kontaktów z Wykonawcami Marek Wrona, email 

marek.wrona@wigry.org.pl  

ROZDZIAŁ 7 Opis sposobu wyliczenia i podania ceny oferty 

1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

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

2) Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  

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


 

 
 

3) Przed obliczeniem ceny Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z 

przetargową dokumentacją projektową zamówienia– Załącznik nr 6 do SIWZ  

4) Cenę oferty Wykonawca wylicza w oparciu o wyżej wymienioną dokumentację projektową 

według kalkulacji własnej, z uwzględnieniem zapisów niniejszej SIWZ. Tak wyliczona 

cena będzie stanowić wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, za wykonanie całego 

przedmiotu zamówienia w tym m.in. koszty wbudowanych materiałów, koszty transportu, 

robót rozbiórkowych, robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, 

dokumentacji powykonawczej, badań, udzielonej gwarancji, rękojmi itp. oraz wszystkie 

inne wydatki nie, uwzględnione przez Zamawiającego, a niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu umowy.  

5) Cena oferty jest ceną niezmienną przez cały okres obowiązywania umowy oraz nie podlega 

waloryzacji. Za ustalenie ilości robót oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie 

kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca, a powstałe 

ewentualnie różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem 

wynagrodzenia Wykonawcy  

6) Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Cena podana w ofercie nie podlega 

negocjacjom.  

ROZDZIAŁ 8 Opis sposobu przygotowania ofert  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta wraz z załącznikami 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 zawierającym kwalifikowany 

znacznik czasu. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie pisemnej. 

3. Ofertę należy sporządzić według wzoru – Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik 

nr 1 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia wskazane w Rozdziale 5 

ust. 1 niniejszej SIWZ. 

 W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

 zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz ofertowy.  

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Tłumaczenie każdego dokumentu musi być pełne (tj. obejmować całą treść dokumentu wraz z 

oznaczeniami, pieczęciami i innymi elementami).  

5. Oferta oraz wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez 

osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, zgodnie z zasadami 

reprezentacji Wykonawcy wynikającymi z przepisów prawa i z danych ujawnionych we 

właściwym rejestrze albo przez osobę/y osiadającą/e stosowne pełnomocnictwo.  

6. 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. 

7. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: 

1) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / 

partnera wiodącego. 

2) 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) 

8. Podpis pod ofertą (formularzem ofertowym) powinien jednoznacznie identyfikować osobę, 

która go złożyła. 



 

 
 

9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być zaparafowane przez 

osobę podpisującą ofertę. 

10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.  

11. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. 

Nr 153, poz. 1503 z zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 

86 ust. 4 ustawy Pzp (nazwa (firma), adres Wykonawcy, cena, termin wykonania zamówienia, 

okres gwarancji, okresu przeglądów technicznych i warunki płatności). Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ - 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zamawiający zaleca, aby takie informacje były 

spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. Zamawiający nie będzie 

ponosił odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

przekazanych przez Wykonawcę wraz z ofertą, bez spełnienia powyższego wymogu.  

ROZDZIAŁ 9 Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w formie elektronicznej, powinien posiadać konto na 
ePUAP. 

2. Oferty należy składać do dnia 03.07.2020 do godz. 10
00

 za pośrednictwem portalu Miniportal 

na skrzynkę ePUAP Zamawiającego. 

3. Wiadomość zawierająca zaszyfrowaną ofertę powinna być opatrzona: 

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

budowlanych w ramach zadania Modernizacja Infrastruktury Turystycznej WPN w 2020 

roku Część……………  nie otwierać przed 03.07.2020 godz. 10:15” 

b. Identyfikatorem postępowania podanym na MiniPortalu). 

4. Oferta przed wysłaniem musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

zawierającym kwalifikowany znacznik czasu i zaszyfrowana. 

5. Zamawiający odrzuci oferty podpisane za pomocą podpisu elektronicznego oferowanego 

przez Profil Zaufany portalu ePuap 

6. 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 SIWZ oraz na MiniPortalu. Sposób szyfrowania oferty opisany został w 

Regulaminie korzystania z MiniPortalu 

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

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. 

9. 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: 

1) Znajdować się w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej w 

następujący sposób: Oferta na realizację robót budowlanych w ramach zadania 

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


 

 
 

Modernizacja Infrastruktury Turystycznej WPN w 2020 roku Część……………  nie 

otwierać przed 03.07.2020 godz. 10
15

” 

2) Wykonawca umieści na kopercie swoją nazwę oraz adres.  

3) 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 

10. Oferty otrzymane po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 

11. 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. 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". 

ROZDZIAŁ 10 Miejsce i termin otwarcia ofert:  

1. Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki; Krzywe 82 – sala konferencyjna., dnia 03.07.2020 

godz. 10
15

”  

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. 

Oferty złożone w formie pisemnej zostaną otwarte w pierwszej kolejności. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, informacje 

dotyczące ceny, termin wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące:  

1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach.  

7. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87 ustawy Pzp- niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

ROZDZIAŁ 11 Okres związania ofertą 

1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni od upłynięcia terminu otwarcia 

ofert.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3. 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 



 

 
 

związana oferta, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

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

ROZDZIAŁ 12 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny 

ofert: 

1) I kryterium: cena brutto – waga 60 %  

2) II kryterium: okres gwarancji – waga 40% 

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wg poniższych zasad 

1) Kryterium „cena brutto”- waga 60%,  

Opis sposobu oceny ofert :  

Pc = Cn / Cb *100*60 % 

Pc – ilość punktów w kryterium „cena brutto” obliczona dla danej oferty  

Cn – najniższa cena spośród cen wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu  

Cb – cena badanej oferty  

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 60 

punktów.  

2) Kryterium „okres gwarancji” 

Kryterium gwarancja, jakości będzie rozpatrywane na podstawie okresu udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji. Wykonawca w formularzu ofertowym wpisuje oferowany okres 

gwarancji obejmujący łącznie wymagane 60 miesięcy + dodatkową ilość miesięcy. 

Zamawiający ustala maksymalny okres wydłużenia gwarancji, za który przyznawał będzie 

punkty na dodatkowe 36 miesięcy. Oferta, w której wykonawca zaproponuje łączny okres 

gwarancji dłuższy niż 96 miesięcy uzyska w trakcie oceny taką sama ilość punktów jak oferta, 

w której okres gwarancji ustalono na 96 miesięcy. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie 

wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca, oferuje okres 

gwarancji zgodny z SIWZ tj 60 miesięcy 

Wartość punktowa kryterium zostanie obliczona przy zastosowaniu następującego wzoru:  

 Pg=Gm/Gmax *100*40% 

 Pg – ilość punktów w kryterium okres gwarancji 

 Gm – ilość miesięcy gwarancji z oferty rozpatrywanej 

 Gmax – maksymalny zaoferowany okres gwarancji 

Nie wpisanie w formularzu oferty żadnego okresu gwarancji spowoduje, że oferta otrzyma 0 

pkt. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 

punktów. Przez „okres gwarancji” należy rozumieć oferowany przez Wykonawcę okres 

liczony w miesiącach, obejmujący gwarancję, jakości przedmiotu zamówienia, w którym 

Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do żądania od gwaranta nieodpłatnego usunięcia 

wad lub usterek. Okres ten liczony jest od daty odbioru końcowego bez uwag. Zaoferowany 

okres gwarancji nie może ulec zmianie po złożeniu oferty.  

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższa ilość punktów w 

wyniku zsumowania wyników uzyskanych w w/w kryteriach oceny. 

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  



 

 
 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach.  

ROZDZIAŁ 13 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

  celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.  

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

Zamawiający wymaga dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, pod rygorem odmowy podpisania umowy z 

winy Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy do siedziby 

Zamawiającego kosztorysy ofertowe dotyczące całości robót objętych ofertą w formie 

podpisanych wydruków komputerowych i na nośniku elektronicznym w formacie pdf i 

edytowalnym ath lub arkusz kalkulacyjny. 

ROZDZIAŁ 14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

ROZDZIAŁ 15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy  

1. Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa jest jawna i 

podlega udostępnieniu na zasadach ogólnych określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w zawartej umowie: 

4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła 

następujących zdarzeń: 

1) zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku: 

a. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej przerwy w realizacji 

robót budowlanych, 

b. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych 

dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają 

dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi, o jaki zostanie z tego powodu 

wydłużony okres realizacji robót budowlanych  

c. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia 

realizacji umowy; 

d. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania Inwestycji: 

danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, jeżeli spowodowało to 

brak możliwości dotrzymania pierwotnych terminów; o ilość dni wymaganą na uzyskanie tych 

danych, zgód lub pozwoleń, 

e. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia 

zakończenie realizacji określonych prac –o ilość dni wstrzymania realizacji usługi, 

f. przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych 

niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności 

przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę 

konieczności przerwania robót budowlanych 

2) zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego. 



 

 
 

3) powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, w przypadku gdy zostanie uprzednio 

wykazane przez Wykonawcę, że zachowane będą warunki wynikające z ustawy PZP oraz że 

zrealizowane będą w odpowiednim zakresie wynikającym z części realizowanych usług 

warunki stawiane dla tej części przez Zamawiającego w SIWZ, 

2. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie 

w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

ROZDZIAŁ 16 Informacja dotycząca powierzenia zamówienia podwykonawcom  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  

2. Zamawiający żąda dołączenia do oferty wykazu części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania, o ile są już znane, nazw imion i nazwisk 

oraz danych kontaktowych podwykonawców planowanych do zaangażowania w realizację 

robót budowlanych lub usług (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

zobowiązany jest, również w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, 

do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, a także jej zmiany, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktur / rachunków, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmian, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej zmian, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000,00 zł.  

ROZDZIAŁ 17 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  

  postępowania o udzielenie zamówienia  

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów Ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI art. 180 

ust.2 ustawy Pzp : 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec niezgodnych z przepisami Ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego  



 

 
 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;  

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

4) odrzucenia oferty odwołującego;  

5) opisu przedmiotu zamówienia;  

6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem 

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.  

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany 

w ustawie Pzp dla tej czynności.  

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób.  

9. Wykonawca może poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp 

czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 

podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.  

10. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany 

w ustawie Pzp dla tej czynności.  

11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób.  

12. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy 

Pzp 

ROZDZIAŁ 18 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 Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Wigierskiego Parku 

Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82, adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pan/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 /dane identyfikujące 

postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o 

nazwie Modernizacja Infrastruktury Turystycznej WPN w 2020 

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 lata, 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: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**

; 

3) 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 ***; 

4) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu. 

5) 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: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

3) 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. 

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu 

______________________ 
** 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub zmiany danych osobowych, o którym 

mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679h nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
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udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu i 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. 

. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:  

1) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy; 

2) Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

3) Załącznik nr 3 Oświadczenie o przynależeniu lub braku przynależeniu do grupy kapitałowej 

4) Załącznik nr 4 Wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca powierzy 

podwykonawcom 

5) Załącznik nr 5 Projekt umowy 

6) Załącznik nr 6 Przetargowa dokumentacja projektowa zawierająca stwiorb i przedmiary. 

 

 

 

     SIWZ zatwierdził:  

 

       
     


