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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa Zamawiającego:    Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej 

Adres Zamawiającego:    38-232 Krempna 59 

Telefon:     (13) 44 14 099, 44 14 440 

Faks:      (13) 44 14 099, 44 14 440 

Adres strony internetowej:   www.magurskipn.pl 

e-mail:      dyrekcja@magurskipn.pl  

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

2.1  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz 

art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 ze zm.). 

2.2  Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości poniżej 

równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP dla robót 

budowlanych. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: „Przygotowanie zimowych schronisk dla 

nietoperzy - wzmocnienie konstrukcji i hydroizolacji dwóch istniejących piwnic". Zamówienie 

współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

3.2. Lokalizacja inwestycji: Teren Magurskiego Parku Narodowego, numery działek: 191, 213. 

3.3. Określenie Przedmiotu i zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót 

budowlanych w zakresie przebudowy i wzmocnienia konstrukcji, dla realizacji przedsięwzięcia pn.: 

„Przygotowanie zimowych schronisk dla nietoperzy - wzmocnienie konstrukcji i hydroizolacji dwóch istniejących 

piwnic”, według dokumentacji projektowej i przedmiaru robót. 

3.4. Przedmiot zamówienia  należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją techniczną. 

3.5. Wykonawca na własny koszt wykona oznakowanie i zabezpieczy miejsce prowadzenia prac na czas 

realizacji robót. 

3.6. Szczegółowy zakres prac objętych Przedmiotem zamówienia określony został w dokumentacji 

technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ tj. : 

a) Przedmiar robót (załącznik nr 4 A i załącznik nr 4 B do SIWZ) 

b) Dokumentacja projektowa (załącznik nr 5 A i załącznik nr 5 B do SIWZ) 

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – STWiOR (załącznik nr 6 A i załącznik nr 6 

B do SIWZ) 

http://www.magurskipn.pl/
mailto:dyrekcja@magurskipn.pl
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3.7. Zakres prac obejmuje: 

1) prace porządkowe, 

2) skucie odpadających tynków, 

3) niwelacja terenu wewnątrz piwnic, 

4) wykonanie i montaż konstrukcji stalowej, 

5) karczowanie krzewów na skarpie i prace porządkowe, 

6) zdjęcie ziemi ze sklepienia i ścian piwnic sprzętem mechanicznym, 

7) uzupełnienie ubytków w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, 

8) zagruntowanie ścian emulsją, 

9) wykonanie izolacji, 

10) wykonanie obrzutki półkryjącej na ścianach wewnętrznych, 

11) wykonanie tynku renowacyjnego, 

12) montaż na ścianach i stropie foli budowlanej, 

13) obsypanie piwnic warstwą ziemi, 

14) wykonanie drzwi wejściowych z otworami wlotowymi dla nietoperzy, 

15) wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej, 

16) wyrównanie posadzki – klepisko, obsianie trawą nasypu ziemnego piwnic. 

3.8. Oznaczenia wg CPV: 

45400000-1  - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

3.9. Warunki wykonywania zamówienia: wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., 

zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji 

projektowej, wytycznymi niniejszej SIWZ a także jej pozostałymi załącznikami. 

3.10. Szczegółowe warunki dotyczące zamówienia: W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca 

uwzględni: 

1) w przypadku korzystania z Podwykonawców koordynowanie robót Podwykonawców ponosząc za nich 

pełną odpowiedzialność, 

2) wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień 

i zobowiązań wzajemnych, 

3) doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, 

4) naprawę ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub 
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uszkodzeniem mienia. 

3.11. Warunki rękojmi i gwarancji: 

1) Na wykonany Przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu 5 letniej rękojmi oraz 

gwarancji minimum 36 miesięcy. 

2) Bieg wszystkich okresów rękojmi i gwarancyjnych rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony 

protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

3.12. Podane w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 

przedmiarze robót nazwy własne, handlowe znaki towarowe (materiałów i urządzeń) są przykładowe. 

Wszędzie, gdzie w opisach występują nazwy materiałów można zastosować inne materiały o parametrach 

technicznych i fizycznych nie gorszych od przedstawionych w dokumentacji przetargowej, o ile na to pozwalają 

warunki techniczne i przepisy szczegółowe. W przypadku, gdy w opisie Przedmiotu zamówienia znajdują się 

odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych dopuszcza się możliwość stosowania rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

3.13. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP 

musi wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają warunki określone przez 

Zamawiającego w stopniu nie gorszym. 

3.14. Stosowne dokumenty potwierdzające równoważność należy dołączyć do oferty. 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 oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane 

w opisie Przedmiotu zamówienia. 

3.15. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca 

przy realizacji Przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy pracowników wykonujących czynności ogólnobudowlane i operatorów maszyn i urządzeń, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018. 917). Szczegółowe wymogi dotyczące 

zatrudniania na podstawie umowy o pracę określono w punkcie 25 SIWZ oraz we wzorze umowy, który 

stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

4.1 Termin rozpoczęcia robót: w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy.  

4.2 Termin zakończenia realizacji: całości robót wraz z końcowym odbiorem robót ustala się na dzień 

30 września 2018 r. 

4.3 Tak określony termin realizacji zamówienia jest terminem pożądanym, który może ulec zmianie 

wyłącznie na warunkach określonych w Umowie 
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5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

5.1 Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie: 

2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. 

2.2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. 

2.3)  zdolności technicznej lub zawodowej 

W celu spełnienia powyższego warunku należy wykazać się:  

I) wykonaniem w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, 

rozbudowie, remoncie budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 100 m3. 

Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 8. 

II) dysponowaniem co najmniej: jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia równoważne. Za uprawnienia równoważne 

Zamawiający uzna uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 

uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w Państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej 

funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9.  

III)  w zakresie potencjału technicznego: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie warunku. 

5.2 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. 

5.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 ustawy PZP 

Wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa, o których mowa w pkt 5. 1 ppkt 2. 

Natomiast brak podstaw wykluczenia wykazuje każdy Wykonawca odrębnie. 

5.4 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 nim stosunków prawnych. 

5.5 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 
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zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5.6 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają 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 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 

5.7 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, 

do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5.8 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. 

5.9 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, 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 pkt 5.1 ppkt  

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

6.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP oraz art. 24 ust. 5 

pkt 1. 

6.2  Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, 

w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2017.1508 t.j. z późn. zm.) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 

dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U.2017.2344 t.j., z późn. zm.); 

 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

7.1 Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym w załączniku nr 1 A oraz 1 B do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 

https://sip.lex.pl/%23/dokument/17021464#art%28366%29ust%281%29
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potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7.2 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, warunków 

udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1. 

7.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1. 

7.4  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 

mowa w pkt 7.1 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. 

7.5 Do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący 

wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 

1 ustawy PZP. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

7.6 Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów 

rejestrowych. 

7.7  Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (tj. o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, nazw firm oraz adresów Wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminie wykonania 

zamówienia, okresie gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach), przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 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. 

7.8 Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP tj. 

1)  Potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa: 

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

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

wraz z podaniem  ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 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 uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

– inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 
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b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 

2) Potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 

b) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu (wzór oświadczenia do wykorzystania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). 

 Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa  pkt 7.8 ppkt. 2 litera a) składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Ww. dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7 pkt 7.9 litera 

a) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

c) 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. 

d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

7.9 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał dokumentów, które określają w 
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szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

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

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

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

7.10 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w  pkt. 7.8 ppkt. 2 litera a). 

7.11 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w pkt 7.8 ppkt. 1 i 2 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. 

7.12 W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 

aktualne. 

7.13 Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca 

certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć 

zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez 

właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich 

dokumentów wymienionych w Rozdziale 7 pkt 7.8. 

7.14 Do oferty Wykonawca załącza stosowne pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do 

podpisania ofert nie wynika z dokumentów rejestrowych, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających 

się o zamówienie pełnomocnictwo do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do podpisania oferty i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7.15 Forma dokumentów 

a) Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku 

(Dz.U.2016.1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w 

oryginale. 

b) Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku 

(Dz.U.2016.1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7.16 litera a), składane są w oryginale lub 
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kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

c) 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. 

d) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

e) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

dokument jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy PZP. 

g) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych 

pobieranych samodzielnie przez Zamawiającego Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów. 

h) Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 

i) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

j) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. 

k) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada 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). 

l) W zakresie nie uregulowanym 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). 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

8.1 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

- w zakresie proceduralnym: Kinga Szloch 

- w zakresie merytorycznym: Rafał Smyka 

od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 
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8.2 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na 

adres: zamowienia@magurskipn.pl oraz oznaczyć sygnaturą ZF – 370 - 22/18 

8.3 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowienia@magurskipn.pl 

8.4 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń 

i dokumentów wymienionych w rozdziale 7 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których wymagana jest wyłącznie forma pisemna pod rygorem 

nieważności. 

8.5 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 

w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania. 

8.6 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 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 istotnych 

warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

8.7 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 8.6 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

8.8 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 

w pkt 8.6. 

8.9 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ 

bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na 

tej stronie. 

8.10 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

8.11 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę udostępnia się na stronie internetowej. 

8.12 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

8.13 Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 

8.14 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający będzie 

uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę 

zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 

8.15 Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkiej 

zmianie numeru faksu i adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie. 

mailto:zamowienia@magurskipn.pl
mailto:zamowienia@magurskipn.pl
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9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

9.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej wysokości: 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

pięćset złotych). 

9.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2018.110 t.j) 

9.3 Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

w Bank BGK O/Rzeszów nr rachunku: 26 1130 1105 0005 2167 9690 0001 Magurskiego Parku Narodowego, 

Krempna 59, 38-232 Krempna z dopiskiem: „Wadium: Przygotowanie zimowych schronisk dla nietoperzy - 

wzmocnienie konstrukcji i hydroizolacji dwóch istniejących piwnic". 

9.4 Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać 

bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, 

zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w 

art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do 

terminu składania ofert zaliczone zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w 

formie innej niż pieniądz Wykonawca zobowiązany jest włączyć do oferty kopię dokumentu gwarancji lub 

poręczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał tej gwarancji lub poręczenia osobno załączyć 

do oferty. 

9.5 Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie 

wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 

9.6 Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich 

siedzib; 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie 

Przedmiotu zamówienia; 

3) kwotę gwarancji/poręczenia; 

4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty 
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gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 

ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 

9.7 Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 

2) innej niż pieniądz – Wykonawca zobowiązany jest włączyć do oferty kopię dokumentu gwarancji lub 

poręczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał tej gwarancji lub poręczenia osobno załączyć 

do oferty 

9.8 Zwrot wadium: 

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza; 

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; 

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert; 

4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie pkt 9.8.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę; 

6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 

ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej; 

7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 
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10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

10.1. Termin w którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. 

10.2. 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 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 

10.3. 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. 

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

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

11.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi 

być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera 

lub ręcznie w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów. Ponadto, oferta musi być podpisana przez 

osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty. 

11.2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 

11.3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem 

przypadków wynikających z ustawy PZP. 

11.4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. 

11.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana 

oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 

„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

11.6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na 

kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, a koperty 

ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

11.7. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs 
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publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

11.8. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ. Oferta 

nie spełniająca wymagań określonych w SIWZ zostanie odrzucona, z zastrzeżeniem wyjątków określonych 

w art. 87 ust. 2 ustawy PZP. 

11.9. Na ofertę składają się: 

a) wypełniony formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 

b) kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przekazanych przez 

Zamawiającego przedmiarów robót zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 11.16 oraz w rozdziale 13. 

Kosztorys ofertowy ma charakter informacyjny oraz pomocniczy. Wzór kosztorysu ofertowego stanowi 

załącznik nr 2A i 2B do SIWZ  

c) informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy na formularzu 

oferty; 

d) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 7 pkt 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; 

e) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - zobowiązanie tych podmiotów 

(załącznik nr 3 do SIWZ); 

f) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium okresu gwarancji - na formularzu 

oferty; 

g) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium skrócony termin realizacji  - na 

formularzu oferty; 

h) oświadczenie w zakresie RODO - na formularzu oferty 

i) pełnomocnictwo - (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do 

podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających 

się o zamówienie - pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie 

zamówienia publicznego; 

j) zaleca się dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie 

pieniężnej. W przypadku wniesienia wadium w innej formie kopię dokumentu zaleca się dołączyć do oferty, 

natomiast oryginał dokumentu należy zdeponować zgodnie z wymogami SIWZ 

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

11.11 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

11.12 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

11.13 Wymaga się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 

wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej 

dekompletację). 
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11.14 Oferta winna zostać umieszczona w kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z treścią oferty do dnia 

otwarcia. Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:  

„Przygotowanie zimowych schronisk dla nietoperzy - wzmocnienie konstrukcji i 

hydroizolacji dwóch istniejących piwnic” 

Nie otwierać przed dniem 01.08.2018 Przed godziną: 1200 

Koperta winna być opisana również nazwą i adresem Wykonawcy. 

11.15 Tajemnica przedsiębiorstwa 

1) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; 

2) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP; 

3) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub 

spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które 

informacje Wykonawca uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że podlegają one ujawnieniu 

bez zastrzeżeń. 

11.16 Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 

łączną cenę za wszystkie pozycje (prace) przewidziane w kosztorysie ofertowym sporządzonym przez 

Wykonawcę oraz dołączyć do oferty kosztorys ofertowy (załącznik nr 2A i 2B do SIWZ) sporządzony metodą 

kalkulacji uproszczonej na podstawie przekazanych przez Zamawiającego przedmiarów robót w oparciu o 

załączony do SIWZ przedmiar (załącznik nr 4A i 4B do SIWZ). Kosztorys ofertowy ma charakter informacyjny 

oraz pomocniczy. 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 01. 08. 2018 r. do godz.1130 w sekretariacie 

Magurskiego Parku Narodowego (pokój nr. 22)  

12.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01. 08. 2018 r. o godz. 1200 w siedzibie Magurskiego Parku Narodowego, 

Krempna 59, 38-232 Krempna, w Sali Konferencyjnej Dyrekcji. 

12.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

12.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

12.5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

12.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
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dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

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

12.7. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

13.1. Cena oferty ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego, obliczonego na podstawie dokumentacji 

przetargowej.  

13.2. Wynagrodzenie określone powyżej uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do poniesienia celem 

wykonania pełnego zakresu umówionych robót, łącznie z kosztem materiałów i użycia własnego sprzętu, 

koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania 

i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty 

wykonania umowy.  

13.3. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na 

podstawie przekazanych przez Zamawiającego przedmiarów robót. Kosztorys ofertowy ma charakter 

informacyjny oraz pomocniczy.  

13.4. W formularzu oferty należy podać cenę oferty :  

1) bez podatku VAT,  

2) łącznie z podatkiem VAT.  

13.5. W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

Zamówienia, i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z wymaganiami określonym przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności 

jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty 

mających wpływ na wysokość ceny – zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.  

13.6. Zamawiający na podstawie art. 90 ust 3 ustawy  Pzp odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył 

wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. 

 

 

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z 

PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

14.1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: 
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Nr Kryterium Waga Maksymalna ilość 

punktów za dane 

kryterium 

1 Cena – C 60% 60 pkt 

2 Długość okresu gwarancji – G 20% 20 pkt 

3 Skrócony termin realizacji 

zamówienia – T 

20% 20 pkt 

 Suma          C + G + T 100% 100 pkt 

14.2. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone w następujący sposób: 

Nr Wzór /punktacja 

1 Cena oferty najtańszej 

C   =       -----------------------------------------   x 60 

Cena oferty badanej 

2 W kryterium oceny długość okresu gwarancji najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma 

oferta z najdłuższym okresem gwarancji, z tym że maksymalny okres gwarancji 

podlegający ocenie wynosi 5 lat, a minimalny okres gwarancji podlegający ocenie 

wynosi 3 lata. Oferty o niższym okresie gwarancji niż 3 lata na oferowane roboty 

zostaną odrzucone. W zakresie tego kryterium Zamawiający przyzna: 

0 punktów – dla 36 miesięcznego okresu gwarancji 

5 punktów  – dla  42 miesięcznego okresu gwarancji 

10 punktów – dla 48 miesięcznego okresu gwarancji 

15 punktów – dla 54 miesięcznego okresu gwarancji 

20 punktów –  dla 60 miesięcznego okresu gwarancji 

3 Skrócony termin realizacji zamówienia 

W kryterium skróconego terminu realizacji zamówienia najwyższą liczbę punktów 

(20 pkt) otrzyma oferta z najkrótszym terminem realizacji , z tym że minimalny termin 

nie może być krótszy niż 10 września 2018 r., a maksymalny termin podlegający 

ocenia nie może przekraczać 30 września 2018 r. Oferty o dłuższym okresie realizacji 

niż 30 września 2018 r zostaną odrzucone. Za każdy dzień skróconego terminu 

Zamawiający przyzna 1 pkt. 

14.3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszą liczbę punktów 
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stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów oceny ofert. 

15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 

CELU ZAWARCIA UMOWY 

15.1 Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: 

1) w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie – przedłożyć Zamawiającemu kopię 

umowy konsorcjum; 

2) przedłożyć Zamawiającemu kopię dokumentów potwierdzających uprawnienia Kierownika robót 

remontowych oraz kopię ważnego dokumentu potwierdzającego przynależność do Izby Inżynierów; 

3) wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej 

brutto; 

4) przedłożyć Zamawiającemu wykaz pracowników do wykonania zadania, zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę, zawierający wyłącznie imię i nazwisko pracownika, datę zatrudnienia oraz informację o rodzaju 

wykonywanych przez niego czynności. 

5) przedłożyć Zamawiającemu kopie umów o podwykonawstwo, jeżeli Wykonawca polegał na zasobach 

podmiotu trzeciego; 

6) przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na wykonywanych robotach. 

15.2 Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

16.1 Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. 

16.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

16.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

w innych formach. 
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16.4 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

16.5 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w pkt 16.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

16.6 Zwrot zabezpieczenia: 

1) Zamawiający zwraca zabezpieczenie po wykonaniu zamówienia w terminie 30 dni od daty 

sporządzenia protokołu odbioru końcowego; 

2) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 

30% wysokości zabezpieczenia; 

3) kwota, o której mowa powyżej jest zwracana na warunkach opisanych w Umowie, nie później niż 

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

16.7 Pozostałe uregulowania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy regulują przepisy 

ustawy PZP. 

16.8 Zamawiający nie przewiduje zaliczkowania Wykonawców. 

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

17.1 Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór Umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ, 

stanowiąc jej integralną część. 

17.2 Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 

17.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze Umowy warunków ich wprowadzenia. 

 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

18.1. Każdemu wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy p.z.p. 

18.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy p.z.p. 

18.3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
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art. 11 ust. 8 p.z.p., odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

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

b) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

d) odrzucenia oferty odwołującego, 

e) opisu przedmiotu zamówienia, 

f) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

18.4. 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. 

18.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

18.6. 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. 

18.7. 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 p.z.p. albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

18.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

18.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.7 i 18.8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

18.10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu. 

18.11. Szczegółowe zasady dotyczące stosowania odwołań oraz skarg do sądu określa dział VI ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 

19. OFERTY CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 PZP 
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Zamawiający nie  przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP  

21. OFERTY WARIANTOWE, DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPOW 

21.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

21.2 Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 

22. INFORMACJE O WALUTACH OBCYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach niż PLN. 

23. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

24. ZWROT KOSZTÓW 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem wyjątków określonych 

w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

25. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ . 

25.1 Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub 

Podwykonawca przy realizacji Przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy pracowników wykonujących czynności ogólnobudowlane i operatorów maszyn i 

urządzeń w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. 

U. z 2018. 917). Szczegółowe obowiązki Wykonawcy dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę 

zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 

25.2 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest 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: 

− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

25.3 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: 

− oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 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 
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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; 

− 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 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych Dz.U.2018.1000). (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; 

− 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; 

− 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 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018.1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

25.4 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 25.1 czynności. 

25.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

26. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 PZP 

Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP. 

27. INFORMACJA O KLUCZOWYCH CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA 

27.1 Zamawiający nie zastrzega wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. 

27.2 Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom. 

27.3 Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
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wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

27.4 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o wykluczeniu zastąpić tego 

Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

27.5 Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

27.6 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie takie należy określić na formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 

28. KATALOGI ELEKTRONICZNE 

Zamawiający nie wprowadza wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

29. ODWRÓCONA ZASADA OCENY OFERT 

29.1 Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

29.2 Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 29.1 uchyla się od zawarcia Umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu 

oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 

pozostałych ofert. 

30. WYMAGANIA DOT. UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY 

BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO 

ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKIE WYMAGANIA ORAZ INFORMACJE O UMOWACH 

O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY LUB USŁUGI, KTÓRE Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB 

PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB USŁUG, NIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU. 

30.1 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

30.2 Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) 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 faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
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c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty 

budowlane, będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w 

Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót 

wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 

jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać 

stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej, STWiORB, SIWZ oraz 

standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo, z tytułu gwarancji i rękojmi nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych musi wykazać się posiadaniem wiedzy 

i doświadczenia odpowiadającym proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od 

Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe 

wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi 

wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi 

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo 

będą stanowiły załącznik do tej umowy o podwykonawstwo, 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 

żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

30.3 Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać ponadto: 

a) cenę za wykonanie zakresu objętego umową, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy nie może być 

wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy, 

b) sposób odbiorów i rozliczeń z tytułu wykonania zakresu robót przez Podwykonawcę (niesprzeczny z 

postanowieniami Umowy zawartej przez Wykonawcę z Zamawiającym), 

c) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawcę, przy czym termin 

wykonania roboty nie może być dłuższy od terminu określonego w Umowie zawartej przez Wykonawcę z 

Zamawiającym. 

30.4 Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy 

lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

30.5 Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez 
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Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

30.6 Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającego wymagań określonych w SIWZ; 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

30.7 Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

30.8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

30.9 Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt 30.6. 

30.10 Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

30.11 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, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

30.12 W przypadku, o którym mowa w pkt 30.11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

30.13 Postanowienia pkt 30.1-30.12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

30.14 Pozostałe regulacje dotyczące podwykonawstwa zostały uregulowane we wzorze umowy (załącznik 

nr 10 do SIWZ). 

31 KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 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”, Zamawiający informuje, że: 

− Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej; 

Krempna 59 38-232 Krempna, tel. 13 441 40 99, e-mail: dyrekcja@magurskipn.pl  

− Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Magurskim Parku Narodowym – adres 

 e-mail: iod@magurskipn.pl 

− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przygotowanie zimowych schronisk dla 

mailto:iod@magurskipn.pl
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nietoperzy - wzmocnienie konstrukcji i hydroizolacji dwóch istniejących piwnic", prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

− 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 p.z.p.”. 

− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy p.z.p., 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; w przypadku postępowań dotyczących 

zamówień finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – przez okres 

5 lat od daty zakończenia projektu. 

− Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

p.z.p. 

− W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

− 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 1; 

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 2; 

− Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

− 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; 

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. 

32. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 

2. Załącznik nr 1A – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia; 

3. Załącznik nr 1B – Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postepowaniu; 

                                                

1 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje 

obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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4. Załącznik nr 2A – Kosztorys ofertowy działka nr 191; 

5. Załącznik nr 2B – Kosztorys ofertowy działka nr 213; 

6. Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów; 

7. Załącznik nr 4A – Przedmiar robót działka nr 191; 

8. Załącznik nr 4B – Przedmiar robót działka nr 213; 

9. Załącznik nr 5A – Dokumentacja projektowa działka nr 191; 

10. Załącznik nr 5B – Dokumentacja projektowa działka nr 213; 

11. Załącznik nr 6A –STWIOR działka nr 191; 

12. Załącznik nr 6B – STWIOR działka nr 213; 

13. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej; 

14. Załącznik nr 8 – Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych; 

15. Załącznik nr 9 – Wzór wykazu osób oraz oświadczenia o posiadaniu wykształcenia oraz kwalifikacji 

zawodowych; 

16. Załącznik nr 10 – Wzór umowy 

 


