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Narwiański Park Narodowy 

 

 

          

Nr sprawy:  NPN-ZOP-UE-271/4/4/2020    

  

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Modernizacja automatycznej sieci monitoringowej Narwiański ego Parku 

Narodowego 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych ( t . j .  Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

CPV: 38410000-2 

 

 

Wartość zamówienia powyżej 139 000 euro. 

 

 

Dotyczy: Konkursu nr POIS.02.04.00-00-0005/18 pn. „Ocena stanu zasobów 

przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych 

technologii teledetekcyjnych” 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

 

 

Data zatwierdzenia: 07.12.2020 
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1. ZAMAWIAJĄCY 

Narwiański Park Narodowy 

Kurowo 10 

18–204 Kobylin Borzymy 

tel. 85 718 1417 

NIP 722-16-26-836 

www.npn.pl; e-mail: npn@npn.pl 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”. 

2.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 Pzp. 

2.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

2.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

2.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

2.7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 24aa 

ust. 1 ustawy Pzp. 

2.8. Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie oraz wskazanie norm, jakie mają spełniać 

oferowane urządzenia, o ile zostały użyte w opisie przedmiotu zamówienia, zostały 

użyte w celu określenia parametrów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

równoważnych w rozumieniu art. 29 ust. 3 Pzp pod warunkiem, że Wykonawca 

powołujący się na rozwiązania równoważne wobec opisanych w powyższy sposób w 

trybie art. 30 ust. 5 Pzp udowodni ich równoważność. 

2.9. Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego postępowania został przeprowadzony 

Dialog techniczny, o którym mowa w art. 31a ustawy Pzp – informacja o 

przeprowadzonym dialogu znajduje się na stronie http://bip.npn.pl/  

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja automatycznej sieci monitoringowej 

Narwiańskiego Parku Narodowego.  

mailto:npn@npn.pl
http://bip.npn.pl/
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System (sieć) monitoringu wód powierzchniowych w Narwiańskim Parku Narodowym ma za 

zadanie pozyskiwać, przechowywać, analizować i udostępniać dane pomiarowe.  

Modernizacja obejmie istniejący automatyczny system monitoringu wód powierzchniowych w 

skład którego wchodzi osiem stacji terenowych zamontowanych bezpośrednio przy korycie, 

które wymagają wymiany.  

 

W zakres modernizacji automatycznej sieci monitorującej wody powierzchniowe w 

Narwiańskim PN wchodzą: 

a) Stacje pomiarowe wyposażone w: 

• rejestratory z możliwością bezprzewodowej transmisji danych poprzez 

łączność sieci telefonii komórkowej wraz z kartami SIM- 8 szt., 

• panele słoneczne współpracujące z bateriami rejestratora - 8szt., 

• sondy do pomiaru poziomu,  temperatury i przewodności wody - 8 szt., 

b) boje pomiarowe -4 szt. wyposażone w rejestratory oraz cele słoneczne wraz z 

bateriami oraz czujnikami do pomiaru: 

• pH., 

• przewodnictwa elektrolitycznego., 

• mętności, 

• tlenu rozpuszczonego, 

• azotanów 

• chlorofilu „a”, 

c) Serwer publikujący dane - aplikacja lub zestaw aplikacji do automatycznego 

sczytywania/przesyłania danych "on-line" oraz zarządzania zebranymi danymi 

wraz z zapewnieniem hostingu systemu przez okres trwania gwarancji całego 

systemu. 

d) szkolenie z obsługi systemu, 

e) gwarancja, wsparcie techniczne w zaoferowanym okresie gwarancji dla 

wszystkich komponentów systemu. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 6 do SIWZ.  

 

3.2. CPV: 38410000-2 Przyrządy pomiarowe. 

3.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1976 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). Zamawiający zgodnie z art. 29 

ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
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podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

następujące czynności: obsługa formalna zamówienia. 

3.4. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt. 

czynności będzie polegało na: po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do 

realizacji usług - Wykonawca w terminie 5 dni będzie zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu wykazu osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 

3.5. Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie 

kontroli spełniania wymagań określonych w pkt. 3.3. oraz sankcje z tytułu niespełniania 

tych wymagań zostały opisane w projekcie do umowy stanowiącym załącznik nr 7 do 

SIWZ. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 30.09.2021, lub 

zaoferowanym krótszym okresie, zgodnie z zapisem w Formularzu oferty (załącznik nr 

1 do SIWZ).  

4.2. Zaproponowanie terminu dłuższego niż wymagany będzie traktowane jako 

niezgodność oferty z treścią SIWZ i będzie skutkowało odrzuceniem zgodnie z art. 89 

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

 

5. TERMIN PŁATNOŚCI 

5.1. Płatność do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury wraz z podpisanym  przez obie strony protokołem odbioru końcowego. 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE 

Warunki uczestnictwa w postępowaniu określone są w ustawie Pzp i aktach wykonawczych do 

ustawy Pzp oraz w niniejszej SIWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez 

zastrzeżeń w całości warunków określonych w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania wszystkich postanowień SIWZ.  

 

6.1. Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz 
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opis warunków udziału w postępowaniu:   

6.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 

w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dot.: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, 

 Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego 

 warunku udziału w postępowaniu. 

 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego 

warunku udziału w postępowaniu 

 

c) zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 

 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej 

jedną usługę o wartości minimum 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 

00/100), polegającą na dostawie i uruchomieniu aparatury pomiarowej - sond lub boi 

mierzących minimum 4 parametry wody, w tym co najmniej temperatura, zasolenie, 

stężenie tlenu, pH. Dopuszczalne jest sumowanie wartości z kilku zamówień pod 

warunkiem, że łącznie w ramach wszystkich zamówień zostały dostarczone urządzenia 

mierzące min. 4 powyższe parametry i w każdym było dostarczone urządzenie mierzące 

co najmniej jeden z tych parametrów. 

 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje, lub będzie dysponować osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. jedna osoba, posiadająca udokumentowane 

doświadczenie w ostatnich 5 latach w koordynowaniu co najmniej jednej dostawy sprzętu 

do pomiaru parametrów fizykochemicznych wody o wartości minimum 60 000 zł brutto. 

6.2. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach 

innych niż PLN, Zamawiający przeliczy na złote podczas badania ofert według tabeli 

średnich kursów walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub ostatniego 
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kursu sprzed dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu – w przypadku gdyby w tym 

dniu kurs nie był publikowany.  

6.3. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie 

spełnia” w oparciu o informacje zawarte w złożonym wykazie usług i osób – załącznik 

nr 9 oraz 10 do SIWZ. 

6.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

6.5. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanki 

wymienionej w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

6.6. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

6.7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-

20 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 

stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje 

się, jeżeli wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony 

w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

6.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione 

dowody. 

6.9. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
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BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

7.1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w 

niniejszym dokumencie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) (załącznik nr 3 do 

SIWZ), zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 

2014/24/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7.2. Zamawiający informuje, że na stronie internetowej:  

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-

krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia, zamieszczone są następujące 

dokumenty: 

a) rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia, 

b) instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD, 

c) edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

(JEDZ), 

d) elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD. 

 

7.3. Wykonawca składa JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

UWAGA: Formularz JEDZ przewiduje możliwość złożenia przez Wykonawcę ogólnego 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), 

co pozwala Wykonawcy na niewypełnianie dalszych pól odnoszących się do 

szczegółowych warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) określonych 

przez Zamawiającego. Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części 

IV formularza. 

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. Oświadczenie to ma potwierdzać 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. 
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7.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby (zdolności) innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, 

w jakim powołuje się na zasoby (zdolności), warunków udziału w postępowaniu, składa 

z ofertą jednolity dokument tego podmiotu. 

7.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia JEDZ dotyczącego podwykonawcy, 

któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem 

na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy Pzp. 

Każdy Wykonawca, który złoży ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z 

Wykonawcami biorącymi udział w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, 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. Treść oświadczenia została 

zamieszczona w Załączniku nr 5 do SIWZ. 

 

7.7. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy załączyć 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów. 

7.8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

7.9. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa PZP, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, 

a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

7.10. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane, o dodatkowe informacje lub 

dokumenty w tym zakresie.  
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7.11. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp 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 tj.: brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

7.11.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu Wykonawca złoży: 

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług 

stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, 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 informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu 

osób stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 

 

7.11.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 

ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca złoży: 
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a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert; 

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji; 

c) oświadczenie 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 albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności – wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 8 do SIWZ. 

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

7.12. Jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia – przedkłada także dokumenty, o których mowa w pkt. 7.11.2 SIWZ, 

dotyczące tego podmiotu. 

7.13. W przypadku wspólnego ubiegania sią o zamówienie przez Wykonawców 

(konsorcjum) dokumenty wymienione pkt. 7.11.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty wskazane w pkt. 7.11.1. SIWZ 

składa ten Wykonawca – członek konsorcjum, który wykazuje spełnienie 

odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu lub Wykonawcy występujący 

wspólnie. 

7.14. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: 

7.14.1. w pkt 7.11.2 lit. a) SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w 

przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
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dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy Pzp, 

7.14.2. w pkt 7.11.2. lit b) SIWZ - 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. 

7.15. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.14 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.16. 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 pkt 7.14 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. Dokument 

winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

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

polski. 

7.18. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 

polega Wykonawca, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7.19. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie 

potwierdzonych kopii dokumentów. 

7.20. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które dotyczą każdego z nich. 

7.21. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia mają zastosowanie 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 ze zm.). 

7.22. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
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potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia, 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 (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 346). W takiej sytuacji Wykonawca 

zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które 

znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania lub do wskazania 

dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 

7.23. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

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

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierające błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.   

 

8. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 

8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (adres: 

tele@npn.pl). 

8.2. 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. 

8.3. 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.  

mailto:tele@npn.pl
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8.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 

wynosi 150 MB.  

8.5. 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. 

8.6. 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 8.1 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. 

8.7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

8.8. Wyjaśnienia treści SIWZ 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, 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. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa powyżej, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa 

na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. Treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 
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8.9. Zmiana SIWZ 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej określonej w Rozdziale 1 SIWZ. 

8.10. Przedłużenie terminu składania ofert 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert, zgodnie z treścią art. 38 ust.6 ustawy 

Pzp, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużenie terminu składania ofert Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także 

zamieści informację na stronie internetowej określonej w Rozdziale 1 SIWZ. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa w ust. 8.8. 

8.11. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Pruszyńska i Tomasz 

Chucherko w dni robocze w godz. pomiędzy godz. 8:00 a 15:00 – w zakresie procedury 

i przedmiotu zamówienia (email: tele@npn.pl). 

 

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22 PZP ORAZ ZMIERZAJĄCYCH 

POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

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

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. 

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w 

załączniku nr 4 do SIWZ. 

9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie 

mailto:tele@npn.pl
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zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 13-22 PZP oraz art. 25 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp. 

9.4. Zgodnie z treścią art. 22a ust. 4 Ustawy Pzp – w odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać 

na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

9.5. 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 nie udostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

9.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa podmiotu, na 

którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których 

mowa w pkt 6.1. SIWZ 

9.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 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 może żądać dokumentów, które 

określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

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

warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa także dokument 

JEDZ dotyczący tych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
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wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim 

powołuje się na ich zasoby. 

 

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMOWIENIA (ART. 23 PZP) 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp, natomiast spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.1.1. SIWZ. 

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

(konsorcjum) oświadczenie na formularzu JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza w szczególności brak podstaw 

wykluczenia każdego z Wykonawców oraz spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu Wykonawcy, który wykazuje spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu. 

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o którym mowa w rozdziale 7 SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

10.5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się do udzielenia zamówienia. 

10.6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

11.1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł 

(dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 

11.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
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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 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 (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 

11.3. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego pod nr: 82 1130 1059 0017 3397 3920. W tytule przelewu 

należy wskazać nazwę zadania i oznaczenie sprawy. 

11.4. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna ona 

być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zawierać co 

najmniej następujące elementy:  

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;  

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;  

3) kwotę gwarancji;  

4) termin ważności gwarancji;  

5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 

kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 

oświadczenie, iż Wykonawca: 

a. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 

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 ustawy, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę 

jako najkorzystniejszej, lub  

 

b. Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

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

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

11.5. Wymagania, co do treści gwarancji określone w pkt 11.4 SIWZ stosuje się 

odpowiednio do poręczeń, o których mowa w pkt 11.2 ust. 2 i 5. 

11.6.  W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga 

złożenia wadium wraz z ofertą w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną do podpisania 

dokumentu stanowiącego wadium. 

11.7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.  

11.8. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, 

przy czym wniesienie wadium w formie pieniądza za pomocą przelewu bankowego 

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący 

rachunek bankowy Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed 

upływem terminu składania ofert.  

11.9. Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, 

w szczególności w innej wysokości niż określona w pkt 11.1 lub w innej formie lub 

formach niż określone w pkt 11. 2, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.  

11.10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

11.11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11.15.  

11.12. 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.  

11.13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert.  

11.14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie pkt 11.11 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  



 

 znak sprawy 

NPN-ZOP-UE-271/4/4/2020 

   

Kurowo 10 | 18-204 Kobylin Borzymy | tel. (85) 7181417, | www.npn.pl |  

e-mail: tele@npn.pl  

 

  

 
  19 

11.15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po 

jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 

1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

11.16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana:  

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

12.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 

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

12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania z ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania z ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 

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

12.4. Odmowa wyrażenia zgody o której mowa w pkt 12.3, nie powoduje utraty wadium. 

12.5. O ile wadium było wymagane, 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 jest dokonywane po 

wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

 

13. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

13.1. Ofertę należy złożyć wg formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 
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SIWZ wraz z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami, 

zaświadczeniami i oświadczeniami, wymienionymi w Rozdziale 7 SIWZ. 

Na zawartość ofert składa się: 

a) Wypełniony i podpisany formularz oferty - wzór druku formularza stanowi załącznik 1 

do SIWZ. 

b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci dokumentu elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej, wzór 

dokumentu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

c) Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 

nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru. 

d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

e) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ (jeżeli 

dotyczy). 

f) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż 

pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy w postaci dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę 

umocowaną do podpisania dokumentu stanowiącego wadium. W przypadku złożenia 

wadium w formie pieniężnej, zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia wykonania 

przelewu. 

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

oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być 

podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

13.3. Wykonawca wskaże w ofercie (w formularzu ofertowym) te części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

13.4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 

przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji. 
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13.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, sporządzona pod rygorem nieważności 

w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Każdy 

dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski, winien 

być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna 

jest wersją wiążącą. 

13.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub 

podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty spowoduje ich odrzucenie. 

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

(osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

13.8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

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

w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia i dowody, iż zastrzeżone informacje stanowią 

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

w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp. 

13.9. Informacje objęte tajemnicą 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. 

 

Uwaga: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie 

składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 

Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w 

celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert. 

 

13.10. Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej 

„wniosek” 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 
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wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany 

jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 

związana z postępowaniem.  

13.11. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej z zachowaniem 

postaci elektronicznej, w formacie danych zgodnym z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2247) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób 

złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania 

z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

13.12. 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).  

13.13. 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. 

13.14. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofania złożonej oferty. 

13.15. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 

Ustawy Pzp lub 90 ust. 3 Pzp. 

 

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

14.1. Ofertę zgodną z załączonym do SIWZ Formularzem Ofertowym, a także wymagane 

przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia należy przesłać wyłącznie w formie 

elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej: 

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

14.2. Termin składania ofert upływa dnia 19.01.2021 r. o godzinie 11.00.  

14.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia: 19.01.2021 r. o godzinie 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego tj.: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy. 

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

klucza prywatnego. 

14.5. Dodatkowo, Zamawiający informuje, że zamierza transmitować sesję otwarcia ofert w 

sieci Internet. Szczegóły w tym zakresie zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Zamawiającego najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. 

14.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

15.1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 

maja 2014 r. o informowaniu o cenach od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 178) 

za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

15.2. Ocenie podlega cena ofertowa brutto, podana w formularzu oferty. Cenę brutto oferty 

oblicza się poprzez dodanie do ceny netto podatku VAT. 

15.3. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

15.4. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym, a Wykonawcą: Zamawiający dopuszcza rozliczenie z 

Wykonawcą tylko w złotych polskich (PLN ). 

15.5. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obwiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

15.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

UWAGA: Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość. 
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15.7. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

15.8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 

 

 

16. KRYTERIA OCENY OFERT: 

16.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

 

 

NR 
Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena  60% = 60 pkt 

2 Skrócenie terminu realizacji zamówienia 40% = 40 pkt 

 

Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.  

Wartości punktowe poszczególnych kryteriów będą wyliczane następująco:  

 

a) Cena (C) – waga kryterium 60% 

                    C min. 

            C =  ————————— x 100 x 60 % 

      C oferty   

 

gdzie:  

C min. – cena minimalna w zbiorze ważnych ofert; 

C oferty - cena oferty rozpatrywanej 

 

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny ofertowej. Oferta z najniższą ceną 

brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie 

proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena 

brutto przedmiotu zamówienia podana w Formularzu Oferty. 

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium „cena” wynosi 
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60 pkt.  

 

b) Skrócenie terminu realizacji zamówienia 

 

Skrócenie terminu realizacji należy podać poprzez wpisanie w formularzu ofertowym (załącznik 

nr 1 do SIWZ) daty realizacji w formacie dd-mm-rrrr.  

 

Za zaoferowanie skróconego terminu realizacji można uzyskać maksymalnie 40 pkt. 

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami: 

 

- Standardowy termin realizacji tj. 30-09-2021  – 0 pkt 

- skrócenie terminu realizacji zamówienia do 31-08-2021 – 20 pkt 

- skrócenie terminu realizacji zamówienia do 31-07-2021 – 40 pkt 

 

 

 

Podanie dłuższego terminu realizacji niż maksymalny wymagany w OPZ będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty. 

Podanie daty pośredniej między wskazanymi w kryterium np. data znajdująca się pomiędzy 

30.09.2020, a 31.08.2020, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, punktacji mniej 

korzystnej dla oferenta. 

 

Suma punktów uzyskanych za dwa kryteria (Cena, Skrócenie terminu realizacji zamówienia) 

stanowić będzie ocenę końcową danej oferty. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów 

będzie uznana za ofertę najkorzystniejszą. 

 

16.2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty. 

16.3. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) Oczywiste omyłki pisarskie, 

b) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnienie konsekwencji dokonanych 

poprawek, 

c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 
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17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 

została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

17.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane 

w art. 93 Ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

17.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje    

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

d) Unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

17.4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w  poprzednim punkcie Zamawiający 

umieści na stronie internetowej http://bip.npn.pl/ 

17.5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 

184 oraz art. 94 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

17.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie 

podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, 

który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

 

18. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

18.1. Wzór umowy zawiera istotne postanowienia i stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, 

będący jej integralną częścią. 
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19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

19.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany 

wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie przed podpisaniem umowy. 

19.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

19.3. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

19.4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu;  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

19.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: 82 1130 1059 0017 3397 3920 0008  z dopiskiem: 

Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia Modernizacja automatycznej 

sieci monitoringowej Narwiańskiego Parku Narodowego. 

19.6. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający uznaje za skuteczne, jeżeli jest 

ono wniesione tj. znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego – data uznania 

rachunku Zamawiającego - przed upływem terminu zawarcia umowy. 

19.7. 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. 

19.8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
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19.9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu w dokumencie 

stanowiącym zabezpieczenie musi być zapis, iż poręczyciel/ gwarant zobowiązuje się 

bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie beneficjenta, do zapłaty pełnej kwoty 

zabezpieczenia na jego rzecz w terminie do 30 dni oraz m.in. określenie kwoty 

poręczenia, wskazanie gwaranta poręczenia, wskazanie beneficjenta poręczenia, 

nieodwołalność poręczenia, termin gwarancji/poręczenia. 

19.10. W przypadku zamiaru wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie 

gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, Wykonawca jest zobowiązany do 

wcześniejszego przedstawienia projektu zabezpieczenia Zamawiającemu celem 

akceptacji. 

19.11. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane w 

protokole odbioru podpisanym przez Strony umowy. Zaś 30% wniesionego 

zabezpieczenia Wykonawca pozostawi na poczet zabezpieczenia roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady, które zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

 

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

20.1. Wykonawcom,  a także innemu podmiotowi jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki 

ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp. 

 

21. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

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 danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców jest 

Narwiański Park Narodowy reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Kurowo 10, 



 

 znak sprawy 

NPN-ZOP-UE-271/4/4/2020 

   

Kurowo 10 | 18-204 Kobylin Borzymy | tel. (85) 7181417, | www.npn.pl |  

e-mail: tele@npn.pl  

 

  

 
  29 

18-204 Kobylin Borzymy, kontakt: tel. +48 85 7181417, e-mail: npn@npn.pl (uwaga: nie 

jest to adres do komunikacji w postępowaniu) 

▪ Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

kontaktować w sprawach związanych z ochrona danych poprzez pocztę elektroniczną 

na adres: monika.olszewska@npn.pl lub listownie na adres: Kurowo 10, 18-204 Kobylin 

Borzymy; 

▪ uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 

Modernizacja automatycznej sieci monitoringowej Narwiańskiego Parku 

Narodowego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 

ustawy Pzp. 

▪ odbiorcami 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej 

„ustawa Pzp”;   

▪ dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz równocześnie jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ Wykonawcy oraz osoby, których dane osobowe zostały podane w związku z 

postępowaniem posiadają: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

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

RODO; 

▪ nie przysługuje Wykonawcom oraz osobom, których dane osobowe zostały podane w 

związku z postępowaniem: 
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− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

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

− 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.  

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 

ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

*** 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. 

22. INNE: 

22.1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, 

które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały 

mu przyznane. 

22.2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia mają zastosowanie przepisy: 

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r, 

poz. 1843), 

b) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1126), 

c) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2453), 

d) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019  poz. 2450), 



 

 znak sprawy 

NPN-ZOP-UE-271/4/4/2020 

   

Kurowo 10 | 18-204 Kobylin Borzymy | tel. (85) 7181417, | www.npn.pl |  

e-mail: tele@npn.pl  

 

  

 
  31 

e) Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1145) jeżeli przepisy ustawy Pzp nie 

stanowią inaczej. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2 do SIWZ -  Klucz publiczny 

Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz JEDZ 

Załącznik nr 4 do SIWZ Zobowiązanie do udostępnienia zasobów 

Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o grupie kapitałowej  

Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami 

Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy 

Załącznik nr 8 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy  

Załącznik nr 9 do SIWZ Wykaz usług 

Załącznik nr 10 do SIWZ Wykaz osób 

Załącznik nr 11 do SIWZ Instrukcja Użytkownika Systemu MiniPortal ePUAP. 

Załącznik nr 12 do SIWZ Identyfikator postępowania 

 

 

 


