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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) 
 
 
Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:  

 
„Koszenie i odkrzaczanie powierzchni w Wigierskim Parku Narodowym w 2019 roku” 
 
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: OPiK-37-1/2019 
 

Część I – Sekcja ogólna 
 
1. Nazwa i adres zamawiającego: 

Wigierski Park Narodowy 
Krzywe 82 
16-402 Suwałki 
tel. + 48 87 563 25 40 
fax + 48 87 563 25 41 
e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl 

 
2. Adres strony internetowej Zamawiającego:  

www.wigry.org.pl 
 
3. Tryb postępowania.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986), zwanej w dalszej treści SIWZ „ustawą 
PZP”, o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

 
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

77200000 Usługi leśne 

 
Część II -  Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
 
Przedmiotem zamówienia jest ręczne wykonanie zabiegów ochronnych (brak możliwości 
wjazdu pojazdami mechnicznymi, powierzchnie rozdrobnione w 54 lokalizacjach, teren 
trudny) polegających na: 

1. odkrzaczeniu łącznej powierzchni 3,50 ha,  
2. wykoszeniu roślinności na łącznej powierzchni 22,59 ha,  
3. koszeniu, usunięciu drzew i karczowaniu powierzchni na powierzchni 4,70 ha. 

 
Szczegółowy zakres prac i lokalizację zabiegów przedstawia tabela: 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wigry_pn@wigry.org.pl
http://www.wigry.org.pl/
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ZAKRES I LOKALIZACJA KOSZENIA I ODKRZACZANIA W 2019 ROKU  

       

Lp. 
Adres (leśny 

lub numer 
ewidencvjny) 

      

Obwód ochronny Zabieg Zakres prac 

  Czynność Ilość Jm.   

1 21 o O.O.Lipniak koszenie 0,40 HA koszenie roślinności 

2 21 o O.O.Lipniak odkrzaczanie 0,05 HA usunięcie krzewów 

3 24 g O.O.Lipniak koszenie 1,78 HA koszenie roślinności 

4 24 g O.O.Lipniak odkrzaczanie 0,20 HA usunięcie krzewów 

5 178 o O.O. Leszczewewk koszenie 0,68 HA koszenie roślinności 

6 178 o O.O. Leszczewewk odkrzaczanie 0,10 HA usunięcie krzewów 

7 178 p O.O. Leszczewewk koszenie 0,10 HA koszenie roślinności 

8 178 n O.O. Leszczewewk koszenie 0,28 HA koszenie roślinności 

9 503 d O.O. Leszczewewk koszenie 0,75 HA koszenie roślinności 

10 503 d O.O. Leszczewewk odkrzaczanie 0,10 HA usunięcie krzewów 

11 503 f O.O. Leszczewewk koszenie 1,00 HA koszenie roślinności 

12 503 f O.O. Leszczewewk odkrzaczanie 0,10 HA usunięcie krzewów 

13 503 n O.O. Leszczewewk koszenie 0,91 HA koszenie roślinności 

14 503 n O.O. Leszczewewk odkrzaczanie 0,10 HA usunięcie krzewów 

15 503 o O.O. Leszczewewk koszenie 1,80 HA koszenie roślinności 

16 503 o O.O. Leszczewewk odkrzaczanie 0,30 HA usunięcie krzewów 

17 141 f O.O. Słupie koszenie 0,57 HA koszenie roślinności 

18 141 f O.O. Słupie odkrzaczanie 0,10 HA usunięcie krzewów 

19 505 a O.O. Słupie koszenie 0,75 HA koszenie roślinności 

20 505 a O.O. Słupie odkrzaczanie 0,10 HA usunięcie krzewów 

21 172 c O.O. Słupie koszenie 2,00 HA koszenie roślinności 

22 172 c O.O. Słupie odkrzaczanie 0,30 HA usunięcie krzewów 

23 172 f O.O. Słupie koszenie 0,25 HA koszenie roślinności 

24 172 h O.O. Słupie koszenie 1,00 HA koszenie roślinności 

25 172 h O.O. Słupie odkrzaczanie 0,20 HA usunięcie krzewów 

26 507 jx O.O. Krusznik karczowanie i koszenie 3,00 HA usunięcie nalotu sosny (około 
10 letniej), skoszenie pow., 
karczowanie, wyrównanie 27 507 kx O.O. Krusznik karczowanie i koszenie 1,70 HA 

28 220 x O.O. Mikołajewo koszenie 1,00 HA koszenie roślinności 

29 220 x O.O. Mikołajewo odkrzaczanie 0,20 HA usunięcie krzewów 

30 220 w O.O. Mikołajewo koszenie 0,16 HA koszenie roślinności 

31 220 cx O.O. Mikołajewo koszenie 0,30 HA koszenie roślinności 

32 220 cx O.O. Mikołajewo odkrzaczanie 0,10 HA usunięcie krzewów 
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33 205 f O.O. Mikołajewo koszenie 0,73 HA koszenie roślinności 

34 205 f O.O. Mikołajewo odkrzaczanie 0,10 HA usunięcie krzewów 

35 214 j O.O. Mikołajewo koszenie 0,80 HA koszenie roślinności 

Lp. 
Adres (leśny 

lub numer 
ewidencvjny) 

O0bwód ochronny Zabieg Zakres prac 

36 214 j O.O. Mikołajewo odkrzaczanie 0,20 HA usunięcie krzewów 

37 508 c O.O. Mikołajewo koszenie 0,90 HA koszenie roślinności 

38 508 c O.O. Mikołajewo odkrzaczanie 0,10 HA usunięcie krzewów 

39 508 b O.O. Mikołajewo koszenie 0,83 HA koszenie roślinności 

40 508 b O.O. Mikołajewo odkrzaczanie 0,20 HA usunięcie krzewów 

41 228 c O.O. Mikołajewo koszenie 0,80 HA koszenie roślinności 

42 228 c O.O. Mikołajewo odkrzaczanie 0,15 HA usunięcie krzewów 

43 201 x O.O. Mikołajewo koszenie 0,50 HA koszenie roślinności 

44 201 x O.O. Mikołajewo odkrzaczanie 0,15 HA usunięcie krzewów 

45 201 y O.O. Mikołajewo koszenie 0,19 HA koszenie roślinności 

46 201 y O.O. Mikołajewo odkrzaczanie 0,05 HA usunięcie krzewów 

47 201 n O.O. Mikołajewo koszenie 1,00 HA koszenie roślinności 

48 201 n O.O. Mikołajewo odkrzaczanie 0,20 HA usunięcie krzewów 

49 304 f O.O. Wysoki Most koszenie 0,50 HA koszenie roślinności 

50 304 f O.O. Wysoki Most odkrzaczanie 0,10 HA usunięcie krzewów 

51 322 c O.O. Wysoki Most koszenie 2,31 HA koszenie roślinności 

52 322 c O.O. Wysoki Most odkrzaczanie 0,30 HA usunięcie krzewów 

53 284 h O.O. Wysoki Most koszenie 0,20 HA koszenie roślinności 

54 301 a O.O. Wysoki Most koszenie 0,10 HA koszenie roślinności 

   RAZEM 30,79 HA  

   w tym koszenie 22,59 HA  

   odkrzaczanie 3,50 HA  

   karczowanie i koszenie 4,70 HA  
 

 

Składowanie biomasy pozyskanej w wyniku koszenia i odkrzaczania odbywać się będzie w 
miejscu wskazanym przez upoważnionego  przedstawiciela Zleceniodawcy (leśniczego obwodu 
ochronnego,  
na którego terenie będą wykonywane zabiegi). Podczas wykonywania zabiegu koszenia będzie 
obowiązywała zasada koszenie techniką od środka na zewnątrz z pozostawieniem 10% 
powierzchni nieskoszonej. Każdorazowo przed rozpoczęciem prac wykonawca zobowiązany 
jest do zgłoszenia się do upoważnionego przedstawiciela Zleceniodawcy w celu ustalenia 
szczegółowego zakresu i przebiegu prac. 
 
 
Część III. Termin realizacji zamówienia.  
 

1. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie  
do 15.10.2019 r. 
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2. Zamawiający nie przewiduje żadnych okoliczności po zaistnieniu, których termin ten 
może ulec skróceniu lub wydłużeniu za wyjątkiem działania siły wyższej lub 
okoliczności, na które Zamawiający i Wykonawca nie mieli wpływu. 

 
 

Część IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków. 
 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 ustawy PZP ustawy PZP.  

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1 b ustawy PZP. 

3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
-  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. w okresie 
ostatnich 3 lat przed rozpoczęciem niniejszej procedury wykonali w sposób należyty  
co najmniej jedno zamówienie  o wartości min. 50 000zł. o podobnym charakterze  
lub dysponują osobami, które takie zamówienie wykonywały. 
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:  co najmniej: dwie osoby, 
w tym jedna z uprawnieniami do mechanicznego pozyskiwania drewna  (w przypadku 
konieczności użycia pilarki podczas odkrzaczania), 
- dysponują niezbędnymi środkami technicznymi do wykonania zamówienia, tj.: co 
najmniej: 1 pilarka, 1 kosa spalinowa na wysięgniku lub kosa leśna, 
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, tj.: posiadają środki na rachunku bankowym, lub zdolność kredytową w 
wysokości co najmniej 2000zł  (zapewnienie pokrycia kosztów transportu i paliwa do 
użytkowanych maszyn), 

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – 
załącznik nr 8 do SIWZ. 

5. Zgodnie z art. 23 ustawy PZP, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, przepisy dotyczące spełnienia warunków udziału w niniejszym 
postępowaniu  dla Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do tych Wykonawców.  

6. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą” spełnia-nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 
wyszczególnionych w Części V niniejszej SIWZ. 

 

Część V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
wykluczenia. 
 
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w Części 

IV SIWZ do oferty należy załączyć następujące oświadczenia lub dokumenty w formie 
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 

 
1) Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli wykonawca wnosi wadium korzystając z innej formy  

niż pieniądz. 
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2) W przypadku składania ofert przez osoby, które działają w imieniu Wykonawcy - 
pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania dokumentów 
składanych wraz z ofertą w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (dalej oświadczenie JEDZ), którego wersję edytowalną stanowi 
załącznik nr 11 do SIWZ (plik espd) oraz wersją nieedytowalną w formacie pdf - załącznik nr 
10 do SIWZ 
a) Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.   
b) Instrukcja wypełniania JEDZ jest zamieszczona na następującej stronie internetowej 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 
c) W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie 

JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 

2. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: 
 
1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również 

wykonywanych głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały one wykonane oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - według 
wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ. NIE DOTYCZY USŁUG WYKONYWANYCH NA TERENIE 
WPN.  
Dowodami w tym zakresie są: 
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych  

lub ciągłych, poświadczenie winno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.  

b) jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze  wykonawca  nie jest w 
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a) – składa Oświadczenie. 

c) podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym kopie dokumentów 

potwierdzających posiadanie uprawnień do mechanicznego pozyskiwania drewna.  

2) Wykaz wymaganego potencjału technicznego, który zostanie wykorzystany do realizacji 
zadań: wymagane są parametry techniczne posiadanych urządzeń, forma posiadania: 
własność lub deklaracja do dysponowania sprzętem na czas realizacji zadań - załącznik nr 6 
do SIWZ. 

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania pracami,  
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru – 
załącznik nr 4 do SIWZ.  

4) Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - 
według wzoru załącznik nr 7 do SIWZ oraz podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych w Części IV 
uprawnień zawodowych. 

5) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
składania wniosków o dopuszczenie  

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. należy złożyć:  

1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 
i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, wystawionej nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu; 

2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego,  
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego,  
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu  
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek  
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia  
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP; 

5) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia  
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP; 

6) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 716); 

7) Wzór oświadczenia w zakresie od pkt. 4 do pkt. 6 stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

 
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

z otwarcia ofert, 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 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
może przedstawić dowody,  
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 
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2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Części V w pkt. 2 SIWZ: 
 

1) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu;  

2) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,  
3) Składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym  
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP; 

4) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa w części V pkt. 4 SIWZ, 
zastępuje  
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione  
do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym  
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
lub przed notariuszem. Dokument powinien być wystawiony w terminie jak w Części V pkt. 
4.3). SIWZ. 

5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
 

3. Oferty wspólne. 
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak 

podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP musi być wykazany 
odrębnie przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie. Warunki udziału w 
postępowaniu powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie. 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika  
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 
postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są  
do załączenia do oferty pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa 
w pkt 5 ppkt 2) SIWZ. 

4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
 
4. W przypadku przedstawienia w ofercie dokumentów sporządzonych w walucie innej niż 

PLN, Zamawiający dokona stosownego przeliczenia na PLN podczas badania złożonych 
ofert – według tabeli średnich kursów walut obcych NBP z dnia publikacji ogłoszenia o 
niniejszym postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 10 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. 
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6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,  jeżeli 
zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego  2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 
2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub 
dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający może 
żądać od wykonawców przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 
wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 
błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich 
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, W przypadku 
wezwania przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 UPZP do uzupełnienia 
oświadczenia (JEDZ) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie przesyła oświadczenie w 
formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, przygotowanym oraz przekazanym Zamawiającemu przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1219 z późn. zm.) tj. na konto Zamawiającego 
na epuap lub na adres poczty elektronicznej piotr.pieczynski@wigry.org.pl jednakże w takim 
przypadku Wykonawca nie musi szyfrować tego dokumentu. 

8. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 
r., poz. 1126), przepisy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 
października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 
2018 poz. 1993) oraz przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 
października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 
przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2018 poz. 1991). 

9. Forma składania dokumentów: 

1) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Części V pkt. 2  SIWZ należy wczytać 
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii 
dokumentu  
lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem na platformę: 
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia. Wszystkie złożone dokumenty powinny 
być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy,  
gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

3) 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  
lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

mailto:piotr.pieczynski@wigry.org.pl
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4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia o której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. 

5) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

 

Część  VI.    Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazania osób uprawnionych 
do porozumiewania się z wykonawcami. 
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego 
przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ (Formularz do komunikacji). We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (BZP/TED/Nr referencyjny 
lub Identyfikatorem postępowania – które są podane m.in. na miniPortalu). 
 

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email wojciech.kaminski@wigry.org.pl. 
 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 
dostęp  
do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 
komunikacji. 
 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 
oraz Regulaminie ePUAP.  
 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  
 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się 
datę ich przekazania na ePUAP. 
 

7. 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. 
 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ za 
pośrednictwem strony: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia w zakładce 
FORMULARZ DO KOMUNIKACJI. Wykonawca wraz z pytaniem/wnioskiem o wyjaśnienie 
SIWZ zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana  
z postępowaniem. 
 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:wojciech.kaminski@wigry.org.pl
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
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9. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął  
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku. 
 

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 9), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień  
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
 

11. W uzasadnionym przypadku, (przed terminem składania ofert), Zamawiający dopuszcza 
możliwość wprowadzenia zmian w treści SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Każda wprowadzona przez 
Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i jest dla Wykonawców wiążąca. 
 

12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu zmian w SIWZ, zamawiający 
przekaże wykonawcom poprzez platformę https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia. 
 

13. Na miniPortalu Zamawiający udostępni następujące informacje: identyfikator 
postępowania, tryb, numer postępowania TED/BZP/Nr referencyjny, Tytuł/ nazwę 
postępowania, dane zamawiającego, adres strony www zamawiającego, na której dostępne 
są dokumenty dotyczące postępowania  
oraz klucz publiczny.  
 

14. Klucz publiczny w formacie asc. Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej wraz  
z dokumentacją postępowania. Wykonawca może także pobrać klucz publiczny ze strony 
systemu miniPortal w zakładce „Lista wszystkich postępowań” dostępnej bez logowania. 
 

15. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz udostępniania  
i przechowywania dokumentów elektronicznych wraz z rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz z 
rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. 
zmieniającym rozporządzenie  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego 
 

16. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
 
1) Wojciech Kamiński – wojciech.kaminski@wigry.org.pl 

 
 

 

https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia.
mailto:wojciech.kaminski@wigry.org.pl


11 
 

17. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji 
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za 
pomocą poczty elektronicznej,  
na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z 
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 
2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego  
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
Część VII . Wymagania dotyczące wadium 
 
1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium  

w wysokości: 1 000 PLN. 
 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu,  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej  
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275  z późn. zm.). 
 

3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:  
44 1130 1059 0017 3397 6820 0006 z dopiskiem na przelewie „Wadium w postępowaniu 
nr OPiK-37-1/2019”. 
 

4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które znajdzie 
się  
na koncie bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
 

5. W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych stosowny dokument wadialny 
(oryginał) należy dołączyć do oferty z dopiskiem „Wadium w postępowaniu nr OPiK-37-
1/2019”. Okres ważności dokumentów wadialnych nie może być krótszy niż okres 
związania ofertą. 

1) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z 
treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 

a) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń)  
do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 
46 ust. 4a i 5 ustawy, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w 
terminie związania ofertą,  

b) termin obowiązywania gwarancji,  

c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.  

2) W przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz winno ono być wniesione  
do Zamawiającego w sposób jak złożenie oferty przed upływem terminu składania ofert. 
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Zamawiający wymaga wniesienia oryginału dokumentu elektronicznego. Jako oryginał 
dokumentu elektronicznego Zamawiający rozumie dokument w formie elektronicznej 
wystawiony przez gwaranta/poręczyciela lub dokument podpisany przez 
gwaranta/poręczyciela kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do 
jego wystawienia ze strony gwaranta/poręczyciela. Warunku powyższego nie spełnia kopia 
elektroniczna dokumentu podpisana przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

3) Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu 
wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 
pkt 1) i 3) ustawy PZP. 

4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami:  

a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w 
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

c) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a UPZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń  
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 UPZP, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 UPZP, pełnomocnictw lub nie wyraził 
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 UPZP, co 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

5) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a  ustawy PZP.  
 

Część VIII. Termin związania ofertą. 
 
1. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert.  
 
2. 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 związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 
 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 2, nie powoduje utraty wadium. 
 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium  
na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego 
wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. 

 

Część IX . Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, za 

pośrednictwem którego prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
 



13 
 

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz 
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 
wykonawców  
na miniPortalu i stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. W formularzu oferty/wniosku 
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem. 

 

3. Adres ePUAP Zamawiającego: login: WigierskiPN (użytkownik - WIGIERSKI PARK 
NARODOWY) 
 

4. Oferta 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 (zaleca się stosowanie formatu pdf). Sposób złożenia oferty, w 
tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę 
należy złożyć w oryginale opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić  
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Oferta zawierać musi wszelkie 
informacje wymagane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 
 

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie 
wraz  
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Pliki 
powinny być odrębnie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. 
 

6. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z 
plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  
 

7. Sposób złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ): 
a) Oświadczenia JEDZ (sporządzone zgodnie z formularzem określonym w 

Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 roku 
ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia opublikowany na stronie internetowej – https://www.uzp.gov.pl/baza-
wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Oświadczenia podmiotów 
składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał 
składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, 
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w 
zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 UPZP. 
Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez Podwykonawcę, na podstawie art. 
25a ust. 5 pkt 1 UPZP.  

b) Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia JEDZ w następujących formatach 
przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xml, .odt. (Zamawiający określając 
dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ 
korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych  
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz 2247).  

c) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny poprzez zaimportowanie 
pliku . Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub 
oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 
elektronicznego, w szczególności  
w jednym z ww. formatów. Bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu 
pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl. 
Uwaga: Zamawiający prosi o przesłanie dokumentu JEDZ wygenerowanego za pomocą 
ww. narzędzia w formacie domyślnym (ZP_94_2018 JEDZ).xml oraz formacie 
umożliwiającym szybki podgląd treści JEDZ (ZP_..._2018 JEDZ).pdf, który można 
uzyskać w wyniku zakończenia edycji dokumentu elektronicznego. 

d) Wykonawca w części IV formularza JEDZ może wypełnić wyłącznie sekcję α Ogólne 
oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji i zaniechać wypełniania dalszych 
pól odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu określonych 
przez Zamawiającego. Tym samym, Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z 
pozostałych sekcji części IV formularza. 

e) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego 
JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, 
będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, 
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o 
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 
zm.)  

f) Wykonawca przesyła zamawiającemu podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym JEDZ jako załącznik wraz z ofertą. 

g) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ 
składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 
 

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę  
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego  
na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty 
został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 
 

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany  
ani wycofać złożonej oferty. 
 

10. Tajemnica przedsiębiorstwa:  

a) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 419, z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, 
nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione 
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

b) Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykazał/udowodnił, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności gdy: 
 wykaże/oświadczy, że informacje te nie zostały nigdzie upublicznione,  
 wykaże, że stanowią one wartość techniczną lub/i technologiczną lub/i 

organizacyjną przedsiębiorstwa lub/i inne informacje posiadają wartość 
gospodarczą,  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
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 wykaże jakie podjął działania w celu zachowania ich poufności.  

c) Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – 
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w 
ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą 
uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom 
razem z protokołem postępowania, 

d) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 
spowoduje  
ich odtajnienie. 
 

11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
 

12. Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym  
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w 
handlu międzynarodowym. 

 

13. Stosownie do § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126), dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane wraz  
z tłumaczeniem na język polski. Interpretacja treści dokumentów składnych w języku 
obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe 
tłumaczenie. 

 

14. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
 

15. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status 
prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, 
iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty 
wchodzące w skład oferty oraz dokumenty lub oświadczenia uzupełniane w wyniku 
wezwania lub samodzielnie przez Wykonawcę muszą być podpisane przez wszystkie te 
osoby. 

 

16. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego 
rejestru. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru 
stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 
w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy lub notariusza. 

 

17. Oświadczenia sporządzone wg wzorów dołączonych do niniejszej SIWZ oraz według 
wzorów udostępnionych/przekazywanych przez Zamawiającego powinny zostać 
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wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 
 

18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 

19. Forma oferty: 
1) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ  

oraz udostępnionych/przekazywanych przez Zamawiającego mają być dokonane 
elektronicznie. 

2) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ oraz udostępnionych/przekazywanych 
przez Zamawiającego powinny mieć formę elektroniczną oraz odpowiadać co do treści 
wzorom załączonym do SIWZ oraz udostępnionych/przekazywanych przez 
Zamawiającego.. 

3) Zaleca się załączenie do oferty spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron 
wchodzących  
w skład oferty. 

4) Wszelkie miejsca w ofercie oraz w dokumentach lub oświadczeniach składanych przez 
Wykonawcę samodzielnie lub w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, w których 
wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie  
w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) powinny być 
potwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

5) Dokumenty wynikające z treści Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 
2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126), wchodzące w skład oferty 
mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez wykonawcę 
za zgodność  
z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę lub 
osoby upoważnione  
do reprezentowania wykonawcy. 

6) 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. 

7) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie  elektronicznej. 
 

 

Część X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 31.05.2019 r., do godz. 09:00 

 
2. Wszystkie oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Zmawiający niezwłocznie 

zawiadomi Wykonawcę o złożonej ofercie po terminie oraz zwróci ofertę po upływnie 
terminu do wniesienia odwołania. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2019 r. o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego w 
sali konferencyjnej 

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 
miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 
prywatnego. 

5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
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6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację 
z otwarcia ofert. 
 

Część XI.  Opis sposobu obliczania ceny. 
 
1. Cena oferty stanowi cenę brutto ogółem i jest ceną kompletną, jednoznaczną  

i ostateczną, obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w 
SIWZ. 

2. Cena brutto oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana  
w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

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

 

Część XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny.  

 
1. kryterium „cena” oferty  brutto  - 60%, 
2. kryterium „liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę” w ramach realizacji zadania 
stanowiącego przedmiot zamówienia – 40%. 
Ocena ofert dokonana zostanie zgodnie z formułą: 
- według kryterium cena: punkty  za  kryterium „cena”  = ( cena najniższa wśród ofert / cena  danej oferty )  x 
100 pkt  x 60%. 
- według kryterium „liczba os. zatrudnionych na umowę o pracę”: punkty za kryterium „l.os. zatr. na um. o 
pracę” = (l. os.badanej oferty / największa liczba os. wśród ofert ) x 100 pkt x 40%. 
 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów. 
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria oceny. 
Ocena łączna oferty zostanie obliczona zgodnie ze wzorem: 
 

K = Kc + Ko 
 
gdzie: 
K – łączna liczba punktów otrzymanych przez Wykonawcę, 
Kc – oznacza ilość punktów otrzymaną przez Wykonawcę  w Kryterium ceny, 
Ko – oznacza ilość punktów otrzymaną przez Wykonawcę w Kryterium l. os. zatrudnionych 
na umowę o pracę   

 
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt. 

 
Część. XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  
 
Podpisanie umowy nie wymaga dokonywania dodatkowych formalności 
Część XIV. Gwarancja i rękojmia. 
 
Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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Część XV. Podwykonawcy 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcy/Podwykonawcom. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawców (jeśli są mu znani). 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę przez Wykonawcę albo rezygnację z podwykonawców. 
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 lub kryteriów selekcji, 
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

 
Część XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo 
wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę w 
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

1. Wzór umowy, określającej szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.  
 

Część  XVII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP 

„Środki ochrony prawnej” (art. 179 - 198g PZP), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego, 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (02-676 Warszawa, ul. 
Postępu 17A) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

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. 

6. Terminy na wniesienie odwołania zawiera art. 182 ustawy PZP. 
7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga  
do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za 
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 
przesyłając jednocześnie jej odpis  przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

8. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części 



19 
 

 
 
 
Część XVIII Ochrona danych osobowych 
 

1. 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”, informujemy, że:  

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wigierski Park Narodowy, dalej 
„WPN”, dane kontaktowe:  
1) tel. (+48) 87 5632540, 
2) Krzywe 82, 16-402 Suwałki, 
3) Wigry_pn@wigry.org.pl; 
4) Inspektor ochrony danych: iod@wigry.org.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie przepisów prawa zamówień publicznych, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986). 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO,  
tj. w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami; 

5. W przypadku wyboru Pani/Pana oferty Pani/Pana dane osobowe mogą być dalej 
przetwarzane  
na podstawie: 
1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej 

zawarciem umowy – w przypadku gdy jest Pani/Pan stroną umowy, 
2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z 

przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, w tym w szczególności ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926, ze zm.) 
oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 
59, ze zm.); 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
1) osoby upoważnione – pracownicy WPN, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby 

wykonać swoje obowiązki służbowe, 
2) podmioty przetwarzające – firmy zewnętrzne, którym WPN zleca czynności 

wymagające przetwarzania danych, 
3) inni odbiorcy danych – o ile wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do 

prawidłowego przeprowadzenia postępowania, np. podmioty świadczące usługi 
pocztowe, kurierskie; 

7. Ponieważ dokumentacja wytworzona przez WPN stanowi wartość archiwalną, 
informujemy,  
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że będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa o 
archiwizacji oraz, zgodnie z obowiązującą w WPN Instrukcją kancelaryjną.  

8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy 
o udzielenie zamówienia publicznego.  

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO:  
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 ograniczenia przetwarzania danych, 

 

Część XIX Inne postanowienia 

1. Zamówienie nie zostało podzielone na części. 

2. Zamówienie nie dotyczy umowy ramowej. 

3. W ramach postępowania Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu. 

7. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, 

jednakże zatrudnienie wykonawców zamówienia na podstawie umowy o pracę jest kryterium 

oceny oferty. Wykonawca, który nie wskaże w ofercie takich osób uzyska „0” punktów w tym 

kryterium, ale nie spowoduje to nieważności oferty. 

8. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. 

9. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia o  którym mowa w art. 36a ust. 2. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – wzór umowy 

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

Załącznik nr 4 – Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia. 

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług. 

Załącznik nr 6 – Wykaz potencjału technicznego (maszyn, urządzeń i narzędzi) 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach. 

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. 

Załącznik nr 8a – Wykaz prac zlecanych podwykonawcom/ 

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 
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Załącznik nr 10 – plik JEDZ (pdf) 

Załącznik nr 11 – Wersja edytowalna JEDZ (espd) 

Załącznik nr 12 – Klucz do zaszyfrowania oferty 

 

 

 

Sporządził:          


