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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 2017 r. poz. 1579).), dalej zwaną ustawą Pzp, o wartości 

szacunkowej niższej niż wyrażona w złotówkach kwota określona w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

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 ww. 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. 

ROZDZIAŁ 2 Opis przedmiotu zamówienia  

1. Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych  

2. Część 1-Remont dróg leśnych nr 4, 5 i 7. 

1) Remont drogi nr 4 w O.O. Krzywe przechodzącej przez oddziały nr 37, 41, 59. gmina Suwałki. 

Droga przebiega przez płaski teren zalesiony, spadek terenu nie przekracza 7%. Na terenie 

występują dobre warunki gruntowe. Od powierzchni terenu zalegają nośnie grunty spoiste 

(piaski grube i średnie, pospółki i żwiry). Do głębokości 3,0m od wierzchu terenu nie 

stwierdzono występowania wód gruntowych. W obrębie terenu opracowania  nie występuje 

uzbrojenie podziemne. 

a. Długość projektowanej drogi 904 m 

b. Szerokość 4,5 m. w tym 3,50 m jezdnia oraz obustronne pobocza o szerokości 0,50 m. każde 

c. Zaprojektowano wykonanie 

 trzech mijanek o wymiarach 23 x 3 m 

 ośmiu skrzyżowań 

d. Projektuje się nawierzchnię drogi z poboczem: 

 warstwa ścieralna z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa łamanego) stabilizowana 

mechanicznie o frakcji 0÷31,5 mm gr. 8 cm (Is=0,98), 

 podbudowa z mieszanki kruszywowej (30% kruszywa łamanego) stabilizowana 

mechanicznie o frakcji 0÷63 mm gr. 15 cm (Is=0,98). 
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e. Projektuje się odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie wyprofilowanie korony 

drogi na teren leśny. 

f. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i nawierzchniowych należy wykonać roboty 

przygotowawcze. Należy usunąć ziemię roślinną oraz wykarczować mechanicznie, przy 

użyciu sprzętu np. koparki, pniaki znajdujące się w pasie drogowym (ok 70 sztuk). Po 

wykarczowaniu należy je odwieźć na odległość do 1,0 km w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego 

2) Remont drogi nr 5 w O.O. Krzywe przechodzącej przez oddziały nr 45, 62 i 63. gmina Suwałki. 

Droga przebiega przez pagórkowaty teren zalesiony, spadek terenu nie przekracza 10%. Na 

terenie występują dobre warunki gruntowe. Od powierzchni terenu zalegają nośnie grunty 

spoiste (piaski grube i średnie, pospółki i żwiry). Do głębokości 3,0m od wierzchu terenu nie 

stwierdzono występowania wód gruntowych. W obrębie terenu opracowania  nie występuje 

uzbrojenie podziemne. 

a. Długość projektowanej drogi 1305 m 

b. Szerokość 4,5 m. w tym 3,50 m jezdnia oraz obustronne pobocza o szerokości 0,50 m. każde 

c. Zaprojektowano wykonanie 

 3 mijanek o wymiarach 23 x 3 m 

 9 skrzyżowań 

d. Projektuje się nawierzchnię drogi z poboczem: 

 warstwa ścieralna z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa łamanego) stabilizowana 

mechanicznie o frakcji 0÷31,5 mm gr. 8 cm (Is=0,98), 

 podbudowa z mieszanki kruszywowej (30% kruszywa łamanego) stabilizowana 

mechanicznie o frakcji 0÷63 mm gr. 15 cm (Is=0,98). 

e. Projektuje się odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie wyprofilowanie korony 

drogi na teren leśny. 

f. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i nawierzchniowych należy wykonać roboty 

przygotowawcze. Należy usunąć ziemię roślinną oraz wykarczować mechanicznie, przy 

użyciu sprzętu np. koparki, pniaki znajdujące się w pasie drogowym (ok 210 sztuk). Po 

wykarczowaniu należy je odwieźć na odległość do 1,0 km w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego 

3) Remont drogi nr 7 w O.O. Leszczewek przechodzącej przez oddziały nr 50, 51, 69, 70, 71, 72. 

gmina Suwałki. Droga przebiega przez płaski teren zalesiony, spadek terenu nie przekracza 5%. 

Na terenie występują dobre warunki gruntowe. Od powierzchni terenu zalegają nośnie grunty 

spoiste (piaski grube i średnie, pospółki i żwiry). Do głębokości 3,0m od wierzchu terenu nie 

stwierdzono występowania wód gruntowych. W obrębie terenu opracowania nie występuje 

uzbrojenie podziemne. 

a. Długość remontowanej drogi 2500 m 

b. Szerokość 4,5 m. w tym 3,50 m jezdnia oraz obustronne pobocza o szerokości 0,50 m. każde 

c. Projektuje się remont warstwy ścieralnej z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa łamanego) 

stabilizowanej mechanicznie o frakcji 0÷31,5 mm gr. ok 2,5 cm (Is=0,98), 

d. Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy wykonać roboty przygotowawcze 

polegające na nadaniu równiarką właściwego profilu korony drogi  

3. Część 2-Remont dróg leśnych nr 15 i 18 

1) Remont drogi leśnej nr 15 w O.O. Krusznik przechodzącej przez oddział nr 242, gmina 

Nowinka. Droga przebiega przez płaski teren zalesiony, spadek terenu nie przekracza 5%. Na 

terenie występują dobre warunki gruntowe. Od powierzchni terenu zalegają nośnie grunty 
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spoiste (piaski grube i średnie, pospółki i żwiry). Do głębokości 3,0m od wierzchu terenu nie 

stwierdzono występowania wód gruntowych. W obrębie terenu opracowania  nie występuje 

uzbrojenie podziemne. 

a. Długość projektowanej drogi 998 m 

b. Szerokość 4,5 m. w tym 3,50 m jezdnia oraz obustronne pobocza o szerokości 0,50 m. każde 

c. Zaprojektowano wykonanie 

 2 mijanek o wymiarach 23 x 3 m 

 7 skrzyżowań 

d. Projektuje się nawierzchnię drogi z poboczem: 

 warstwa ścieralna z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa łamanego) stabilizowana 

mechanicznie o frakcji 0÷31,5 mm gr. 8 cm (Is=0,98), 

 podbudowa z mieszanki kruszywowej (30% kruszywa łamanego) stabilizowana 

mechanicznie o frakcji 0÷63 mm gr. 15 cm (Is=0,98). 

e. Projektuje się odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie wyprofilowanie korony 

drogi na teren leśny. 

f. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i nawierzchniowych należy wykonać roboty 

przygotowawcze. Należy usunąć ziemię roślinną oraz wykarczować mechanicznie, przy 

użyciu sprzętu np. koparki, pniaki znajdujące się w pasie drogowym (313 sztuk). Po 

wykarczowaniu należy je odwieźć na odległość do 1,0 km w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego 

2) Remont drogi leśnej nr 18 w O.O. Lipowe i Wysoki Most przechodzącej przez oddziały nr 284, 

285, 290, 302, 303, 304, 305, 306 i 307. Gmina Giby. 

Droga przebiega przez pagórkowaty teren zalesiony, spadek terenu nie przekracza 10%. Na 

terenie występują dobre warunki gruntowe. Od powierzchni terenu zalegają nośnie grunty 

spoiste (piaski grube i średnie, pospółki i żwiry). Do głębokości 3,0m od wierzchu terenu nie 

stwierdzono występowania wód gruntowych. W obrębie terenu opracowania  nie występuje 

uzbrojenie podziemne. 

a. Długość projektowanej drogi 3595 m 

b. Szerokość 4,5 m. w tym 3,50 m jezdnia oraz obustronne pobocza o szerokości 0,50 m. każde 

c. Zaprojektowano wykonanie 

 10 mijanek o wymiarach 23 x 3 m 

 19 skrzyżowań 

d. Projektuje się nawierzchnię drogi z poboczem: 

 warstwa ścieralna z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa łamanego) stabilizowana 

mechanicznie o frakcji 0÷31,5 mm gr. 8 cm (Is=0,98), 

 podbudowa z mieszanki kruszywowej (30% kruszywa łamanego) stabilizowana 

mechanicznie o frakcji 0÷63 mm gr. 15 cm (Is=0,98). 

e. Projektuje się odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie wyprofilowanie korony 

drogi na teren leśny. 

f. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i nawierzchniowych należy wykonać roboty 

przygotowawcze. Należy usunąć ziemię roślinną oraz wykarczować mechanicznie, przy 

użyciu sprzętu np. koparki, pniaki znajdujące się w pasie drogowym (ok 614 sztuk). Po 

wykarczowaniu należy je odwieźć na odległość do 1,0 km w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego 

4. Inne zobowiązania Wykonawcy: 
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a. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

tymczasowego zabezpieczenia stanowisk roślin chronionych występujących w bezpośrednim 

sąsiedztwie remontowanych dróg. Szczegółowa lokalizacja miejsc występowania tych roślin 

zostanie wskazana przez Zamawiającego w trakcie przekazania placu budowy. Zamawiający 

dopuszcza niewielkie modyfikacje trasy drogi jeżeli będzie to konieczne dla ochrony 

gatunków podlegających ochronie. 

b. Zabezpieczenie drzew rosnących na skraju pasa drogowego przed uszkodzeniem w wyniku 

otarcia sprzętem budowlanym i transportowym. 

c. Zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy 

d. Uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego, po zakończeniu budowy oraz bieżąca 

dbałość o porządek  

e. Doprowadzenie do stanu poprzedniego dróg leśnych wykorzystywanych w trakcie budowy 

jako dojazdy do placu budowy celem transportu kruszywa i sprzętu budowlanego. 

f. O ile będzie to niezbędne zawarcie porozumień z właściwymi terenowo Zarządami Dróg 

Publicznych dotyczących uzyskania zgody na przejazd środkami transportowymi o większym 

niż dopuszczalny nacisku osi. Wszelkie związane z tym opłaty i koszty ewentualnych napraw 

tych dróg poniesie Wykonawca w cenie oferty. 

5. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia określono w:  

1) dokumentacji projektowej (projekty budowlano - wykonawcze) – stanowiącej załącznik nr 10 

do SIWZ 

2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - stanowiącej 

załącznik nr11 do SIWZ;  

6. Zamawiający dołączył przedmiary robót, stanowiące załącznik nr12 do SIWZ, lecz tylko w 

celach pomocniczych, z uwagi na to, że może on nie obejmować całości zakresu koniecznych 

do wykonania robót budowlanych i innych prac. Jeżeli z dokumentacji projektowej lub 

STWiORB wynika, że należy wykonać prace nieuwzględnione lub ich ilość jest różna od 

wskazanych w przedmiarach robót to należy dokonać ich wyceny, a wartość uwzględnić w 

cenie oferty.  

7. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany z materiałów 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. 

8. Wykonawca po ukończeniu robót zobowiązany będzie do wykonania i dostarczenia do 

siedziby Zamawiającego dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej i 

w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku danych (w formacie doc. dla opisów 

technicznych i pdf dla rysunków).  

9. 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.  
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10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi i gwarancji należytej jakości na cały 

zrealizowany 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,  

Jeżeli ważność gwarancji uwarunkowana jest dokonaniem przez Zamawiającego płatnych 

przeglądów lub badań Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt tych przeglądów w 

cenie oferty. 

11. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP  

1) Wymaga, aby pracownicy Wykonawcy lub podwykonawców wykonujący przy realizacji 

przedmiotu zamówienia niżej wskazane czynności: 

a) operatorzy maszyn budowlanych 

b) kierowcy 

c) pracownicy fizyczni wykonujący ręczne roboty ziemne 

zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę. 

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) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (Załącznik nr 8) o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

b) 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; 
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c) 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; 

d) 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. 

6) Nie nakłada się obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób zajmujących 

samodzielne stanowiska techniczne (kierownicy robót i kierownik budowy)  

12.  Zamawiający:  

1) dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, 

a. Część 1 Remont dróg leśnych nr 4, 5 i 7 

b. Część 2 Remont dróg leśnych nr 15 i 18 

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. 

151 a ustawy Pzp, 

5) nie przewiduje aukcji elektronicznej,  

6) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

ROZDZIAŁ 3 Termin wykonania zamówienia  

 Wymaga się zakończenia całości robót budowlanych w terminie do dnia 30.11.2018 r 

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

24 ustawy Pzp  

1. Podstawy wykluczenia - udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Pzp 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone zgodnie z art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp 

2. Warunki udziału w postępowaniu:  

1) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

nie wynika to z odrębnych przepisów 

 Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu;  

2) sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

 Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu;  

3) zdolność techniczna lub zawodowa 
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Zamawiający wymaga potwierdzenia spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej. W tym celu wymaga się aby Wykonawca udokumentował  

a. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - min. 2 zadań wykonanych 

(zakończonych), tj. doprowadzonych przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu 

odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji 

zamówienia, polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg o wartości (każde) 

min. 400 000 PLN (brutto) (odrębnie dla każdej części, na którą składana jest oferta) z 

załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 

szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane  zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający informuje, że dla 

potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach 

innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do 

tej waluty podawany przez NBP na dzień wszczęcia niniejszego postępowania. 

b. że w trakcie realizacji zamówienia dysponował będzie minimum: 

b.1 W przypadku składania oferty na realizację jednej części zamówienia: 

 jedną samobieżną koparko ładowarką lub ładowarką, 

 jedną samobieżną równiarką drogową, 

 dwoma samochodami ciężarowymi o ładowności nie mniejszej niż 20 ton, 

 jednym walcem samojezdnym 

b.2 W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia 

 dwiema samobieżnymi koparko ładowarkami lub ładowarkami, 

 jedną samobieżną równiarką drogową, 

 czterema samochodami ciężarowymi o ładowności nie mniejszej niż 20 ton, 

 jednym walcem samojezdnym 

3. Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp z postępowania o udzielenia zamówienia 

zamawiający wykluczy: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t. j. Dz. U. 2016 poz. 

1137 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 

r. poz. 176 ze zm.);  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. – Kodeks karny,  

c) skarbowe,  

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769);  

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;  

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
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lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 

„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów;  

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego 

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia;  

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 

w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U. 

2016 r. poz. 1541 oraz Dz. U. 2015 poz.1844 i 1855 oraz z 2016 r. 437 i 544);  

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne;  

12) 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;  

5. 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.  

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia, określające przede wszystkim:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
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2) sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

4) informację, czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu, dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty, których 

wskazane zdolności dotyczą  

7. Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie 

przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 

ustawy Pzp.  

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli 

podmioty te realizują roboty budowlane/usługi, do realizacji, których te zdolności są 

wymagane.  

9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów 

chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 

o którym mowa w ust. 5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

w ust. 4.  

11. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych  

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia.  

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

warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 1 musi spełniać co najmniej jeden albo 

wszyscy Wykonawcy łącznie oraz żaden z tych Wykonawców nie może podlegać 

wykluczeniu.  

13. Dla potrzeb oceny spełnienia warunków określonych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane 

w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podany 

przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

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 spełnia warunek udziału w postępowaniu, 

określony przez zamawiającego oraz nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć: 

a) oświadczenie, dotyczące spełniania warunku udziału w postępowaniu, składane na podstawie 

art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, (Załącznik nr 3 do SIWZ). 
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b) 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 powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit a) i b) niniejszego rozdziału. 

 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa także zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia.  

3) 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) lit. a) 

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

1) lit. a) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie z 

pkt 1) lit. b) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa wykonawca 

wspólnie ubiegający się o zamówienie zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5) 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. 

a. Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1) do 5) należy złożyć wraz z ofertą. 

b. 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 4 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. 

2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona)  

 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:  

a. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, obejmującego co najmniej roboty, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt. 3) lit. a 

SIWZ w zależności od zakresu oferty, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotu, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
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jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych należy 

sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. 

b. Wykazu sprzętu jakim Wykonawca będzie dysponował w trakcie realizacji robót 

b.1. W przypadku składania oferty na realizację jednej części zamówienia w wykaz musi 

obejmować co najmniej jednostki sprzętowe wskazane w Rozdziale 4 ust. 2 pkt. 3) lit. b.1 

SIWZ, 

b.2. W przypadku składania oferty na realizację całości zamówienia w wykaz musi obejmować co 

najmniej jednostki sprzętowe wskazane w Rozdziale 4 ust. 2 pkt. 3) lit. b.2 SIWZ, 

wraz z informacjami na temat podstawy dysponowania wskazanym sprzętem. Wykaz sprzętu 

należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, Do wykazu należy 

dołączyć opis lub fotografię urządzenia pozwalające na jego identyfikację. 

Jeśli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

4. 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.  

5. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych 

w art. 22 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

6. Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 

odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za 

zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  

7. 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 



 

13 

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.  

12. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 

walutach niż w PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs średni 

opublikowany przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu, 

w którym ogłoszenie o niniejszym przetargu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje 

informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg 

średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje 

w/w informacje. 

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

ROZDZIAŁ 6 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami  

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

2. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcą:  

1) pisemnie na adres Zamawiającego tj. Wigierski Park Narodowy 16-400 Suwałki Krzywe 82- 

oferta, dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale 5, dostarczane lub uzupełniane w 

trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,  

2) drogą elektroniczną na adres: wigry_pn@wigry.org.pl lub faksem na numer: 87 5632541 – 

zapytania do SIWZ i ogłoszenia, wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ i ogłoszenia, wyjaśnienia 

treści złożonych ofert, wezwania oraz pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

inne informacje nie wymienione powyżej.  

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia i dokumenty, o których mowa 

w ust. 2 pkt. 2, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 

w ust. 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ust. 4. 

7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie 

internetowej:www.wigry.org.pl  

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na swojej 

stronie internetowej, o której mowa w ust. 7.  

9. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, w przypadkach zaistnienia przesłanek 

określonych w art. 38 ust. 6 ustawy Pzp.  

file:///C:/Users/Marek_W/Desktop/fl_2018/wigry_pn@wigry.org.pl
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10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.  

11. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

Marek Wrona tel. 601-917-567; e-mail marek.wrona@wigry.org.pl 

ROZDZIAŁ 7 Wymagania dotyczące wadium  

 Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium 

ROZDZIAŁ 8 Termin związania ofertą  

1.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

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 9 Opis sposobu przygotowania ofert  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i trwały, z zachowaniem formy 

pisemnej, pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym 

w SIWZ.  

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

1 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w 

Rozdziale 5 ust. 1 i 2 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. Zamawiający zaleca, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę stanowiły całość (były spięte, 

zszyte, oprawione itp.) w sposób uniemożliwiający ich dekompletację oraz w sposób nie 

powodujący nieczytelności któregokolwiek z elementów oferty.  

6. Zamawiający zaleca ponumerowanie i parafowanie każdej niepustej strony oferty oraz podanie 

ich łącznej liczby w formularzu oferty.  

7. Ofertę oraz wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty muszą być podpisana przez 

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

reprezentacji Wykonawcy wynikającymi z przepisów prawa, z danych ujawnionych we 

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

8. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, oferta może być podpisana przez nich wszystkich lub przez pełnomocnika 

ustanowionego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.  

9. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty w oryginale lub 

kserokopii poświadczonej notarialnie, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do 

oferty.  

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

która go złożyła (w celu ograniczenia wątpliwości Zamawiającego zaleca się używanie 

pieczęci imiennej).  

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

osobę podpisującą ofertę.  

12. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Wigierski Park 

Narodowy; Krzywe 82, 16-402 Suwałki i oznaczonej w następujący sposób: OFERTA na  

mailto:marek.wrona@wigry.org.pl
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Remont nawierzchni leśnych dróg pożarowych 2018 (cześć 1 lub część 2 lub cześć 1 i 2). 

 Nie otwierać przed dniem 20.08.2018 r. godz. 09:10.  

13.  Wykonawca umieści na kopercie także swoją nazwę oraz adres.  

14. 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 sposób, o którym mowa w ust. 12.  

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

16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. W celu dokonania 

zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, 

oznaczona jak w ust. 12, z dodatkowym opisem „Zmiana” lub „Wycofanie”.  

17. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po 

upływie terminu składania ofert.  

18. 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.  

19. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem przez Wykonawcę firm 

podwykonawców.  

ROZDZIAŁ 10 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

Miejsce składania ofert: Wigierski Park Narodowy; Krzywe 82, 16-402 Suwałki 

 (sekretariat, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00).  

1. Zgodnie z art. 10 c ust. 2 ustawy Pzp składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U poz. 

1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.  

2. Termin składania ofert. Do dnia 20.08.2018 r. do godz. 09:00 

3. Oferty otrzymane po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez 

otwierania. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2018 r. godz. 09:10 w siedzibie Zamawiającego 

Wigierski Park Narodowy; Krzywe 82, sala konferencyjna – parter budynku 

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

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

sfinansowanie zamówienia.  

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

dotyczące ceny, termin wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz wysokości 

zaoferowanych kar umownych.  
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8.  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, wysokości zaoferowanych kar 

umownych i warunków płatności zawartych w ofertach.  

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

 zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

ROZDZIAŁ 11 Opis sposobu obliczenia ceny  

1. W ofercie Wykonawca podaje cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) za 

wykonanie całości przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem wartości brutto oraz stawki 

podatku od towarów i usług VAT.  

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

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

dokumentacją projektową – załącznik nr 10 do SIWZ i Specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót – załącznik nr 11 do SIWZ. 

4. Cenę oferty Wykonawca wylicza w oparciu o wyżej wymienioną dokumentację według 

kalkulacji własnej, z uwzględnieniem zapisów niniejszej SIWZ. Tak wyliczona cena będzie 

stanowić wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, za wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia w szczególności: koszty ewentualnych obowiązkowych przeglądów i badań 

warunkujących utrzymanie świadczeń gwarancyjnych, koszty robót ziemnych, zakupu i 

transportu materiałów, opłat za korzystanie z dróg publicznych, kosztów napraw dróg 

publicznych, leśnych i prywatnych uszkodzonych w trakcie robót ziemnych jak i transportu 

materiałów 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.  

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej PLN. 

8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując  nazwę 

(rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

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

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

1.  Zamawiający zakresie części 1 i 2 zamówienia wybierze ofertę najkorzystniejszą na 

podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 

a. I kryterium: cena brutto – waga 60 %  

b. II kryterium: okres gwarancji – waga 40% 
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2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wg poniższych zasad 

2.1 Kryterium „cena brutto”- waga 60%,  

Opis sposobu oceny ofert :  

Pc = Cn / Cb * 60 pkt  

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.  

2.2 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. Jeżeli 

Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający 

przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 60 miesięcy. Liczba punktów 

w kryterium „gwarancja jakości ” zostanie obliczona przy zastosowaniu następującego wzoru:  

 Pg=Gm/Gmax *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. 

5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w 

wyniku zsumowania wyników uzyskanych w w/w kryteriach oceny. 

6. 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.  

7. 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, co najmniej jeden dzień przez zawarciem 

umowy złoży:  

1) 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  

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

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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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 9 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.  

ROZDZIAŁ 16 Informacja dotycząca powierzenia zamówienia podwykonawcom  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 1) części 

zamówienia, której 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. 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 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

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.  
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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 ustawy 

Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.  

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 

elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

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. 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.  

6. 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.  

7. 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.  

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

Pzp 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.  

9. 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.  

10. 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.  

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

Pzp. 
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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. 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani/Pani /imię 

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

Auguścik kontakt: adres e mail dariusz.auguscik@saxoconsulting.com telefon 666 311 322 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Remont 

nawierzchni leśnych dróg pożarowych 2018 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

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: 

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

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

(korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) 

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

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) 

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

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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



 

21 

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

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:  

 

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy;  

2. Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

3. Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależeniu lub braku przynależeniu do grupy kapitałowej  

5. Załącznik nr 5 Wykaz robót budowlanych  

6. Załącznik nr 6 Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w 

celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 

7. Załącznik nr 7 Wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca powierzy 

podwykonawcom 

8. Załącznik nr 8 Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę 

9. Załącznik nr 9 Projekt umowy 

10. Załącznik nr 10 Dokumentacja projektowa 

11. Załącznik nr 11 Specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót budowlanych 

12. Załącznik nr 12 Przedmiar robót 

 

 

 

 

 

 

 

     SIWZ zatwierdził:……………………….
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