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SPECYFIKACJA 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej SWZ) 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY 
Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej 
progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej Pzp na wykonanie zadania pn.: 

Remont, modernizacja i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej  
wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego  
w Ustrzykach Dolnych 

 
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu oraz platformy ePUAP. 

 
Identyfikator postępowania (ID): ocds-148610-efba9488-711b-11eb-86b1-a64936a8669f 

 
 

 
ZATWIERDZONO 

 
Ustrzyki Górne, Luty 2021 r.           Dyrektor BdPN 
         dr Ryszard Prędki 

 
 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca 
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie 

odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.



 

 

 

Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ),  
składa się z następujących części: 

 
 

CZĘŚĆ I 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 

 
Obejmuje: 
 
ROZDZIAŁ I - NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
ROZDZIAŁ II - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
ROZDZIAŁ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
ROZDZIAŁ IV - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
ROZDZIAŁ V - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ROZDZIAŁ VI - PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
ROZDZIAŁ VII - OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ 
DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA  
(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 
ROZDZIAŁ VIII - INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, 
PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 
WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 
ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 
ROZDZIAŁ IX - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA 
FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
ROZDZIAŁ X -SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 
ROZDZIAŁ XI - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
ROZDZIAŁ XII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
ROZDZIAŁ XIII - SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
ROZDZIAŁ XIV - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
ROZDZIAŁ XV - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
ROZDZIAŁ XVI - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 
ROZDZIAŁ XVII - INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ 
MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 
ROZDZIAŁ XVIII - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
ROZDZIAŁ XIX - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
ROZDZIAŁ XX – INFORMACJE DODATKOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ – CZĘŚĆ II, III i IV 
 
 

CZĘŚĆ II 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Obejmuje: 
 
Załącznik 1 Projekt budowlany 
 
Załącznik 2 -S.T.W.i O.R.B - Szczegółowa specyfikacja techniczne wykonania i odbioru 
robót  
 
Załącznik 3 – Przedmiary robót 
 

CZĘŚĆ III 
PROJEKT UMOWY  
 

Obejmuje: 
 
1. PROJEKT UMOWY. 

  

CZĘŚĆ IV 
FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI 
 

 
1.FORMULARZ OFERTOWY  
 
Załącznik nr 1 do oferty – wzór oświadczenia Wykonawcy – dotyczący spełniania 
warunków udziału w postępowania, 
 
Załącznik nr 2 do oferty – wzór oświadczenia Wykonawcy – dotyczący przesłanek 
wykluczenia z postępowania, 
 
Załącznik nr 3 do oferty –– wzór oświadczenia dotyczący przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
 
Załącznik nr 4 do oferty – wzór wykazu wykonanych robót 
 
Załącznik nr 5 do oferty – wzór wykazu osób i pracowników, 
 
Załącznik nr 6 do oferty – wzór oświadczenia wykonawcy na temat wykształcenia i 
kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy 
 
Załącznik nr 7 do oferty- wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia 
niezbędnych zasobów Wykonawcy 
 
 



 

 

 

CZĘŚĆ I 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

 

 
ROZDZIAŁ I 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1.Zamawiającym jest Bieszczadzki Park Narodowy (BdPN ) 
2.Adres Zamawiającego: Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska, tel/fax: 134610650,  
e-mail: dyrekcja@bdpn.pl; NIP: 6891232725 ; REGON: 180792174 
3.Godziny pracy BdPN: od poniedziałku do piątku: od 730 do 1530. 
4.Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  
https://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3157&Itemid=333 
Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
5.Adres poczty dla zamówień publicznych email: zamowienia@bdpn.pl 
 

ROZDZIAŁ II 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) - zwanej dalej także „Pzp”. oraz 
niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. 
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji. 
3.Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 
mowa w art. 3 ustawy Pzp.  
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.  
 

ROZDZIAŁ III 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1.Przedmiotem zamówienia jest: Remont, modernizacja i doposażenie Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego w Ustrzykach Dolnych.  
Celem inwestycji jest przystosowanie istniejącego obiektu dla osób niepełnosprawnych, 
przystosowanie do obecnie obowiązujących przepisów technicznych.  
 
2.Zakres zamówienia obejmuje:  
Elementy budowlane obejmują: 
1. Przebudowę istniejącej klatki schodowej prowadzącej z poziomu piwnic na parter, oraz z 
poziomu drugiego piętra na poddasze nieużytkowe (strych) w tym: rozbiórkę biegów 
istniejących i budowę nowych biegów.  
2. Budowę windy (przystosowanej dla osób niepełnosprawnych) łączącej wszystkie 
kondygnacje. 
3. Rozbiórkę i przebudowę części ścian działowych.  
4. Przebudowę otworów drzwiowych w pomieszczeniach ogólnodostępnych.  
5. Przebudowę istniejących sanitariatów w zespole sanitariatów ogólnodostępnych 
(kondygnacja podziemna).  
6. W części pomieszczeń (na każdej kondygnacji) przewiduje się wymianę lub remont 
posadzek oraz ścian. 

mailto:dyrekcja@bdpn.pl
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7. Przebudowę istniejących instalacji wewnętrznych (elektrycznej, teletechnicznej, 
kanalizacji, wody, c.o. wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, alarmowej przeciwwłamaniowej, 
alarmowej p.poż.).  
8. W związku z koniecznością wymknięcia pożarowego klatki schodowej i wprowadzenia 
siłowników zapewniających właściwe warunki napowietrzania konieczna jest wymiana 
ślusarki okiennej i drzwiowej klatki schodowej na parterze.  
Główne elementy wyposażenia i zakres tematyczny przebudowy ekspozycji muzealnych: 
Części wspólne – oświetlenie ekspozycyjne, ekspozycja i scenografia, wykonanie treści 
scenariusza, prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne): Hol wejściowy; Sala 
projekcyjna wraz z holem (podpiwniczenie); Sala projekcyjna z wejściem; Klatka schodowa; 
Sala audiowizualna;  
Sala wystaw czasowych/konferencyjna: technologia multimedialna, oświetlenie 
ekspozycyjne, ekspozycja i scenografia, elementy wyposażenia wnętrz, prace budowlane, 
montaż i konfiguracja 
Sala ekspozycyjna I piętro: 
Geologia Karpat: Oświetlenie ekspozycyjne, ekspozycja i scenografia, elementy 
wyposażenia wnętrz, wykonanie treści scenariusza, prace budowlane, montażowe i 
konfiguracyjne: Jaskinia czasu, Akwarium, Łuk Karpat. Flisz karpacki (Przekrój łuku Karpat), 
Flisz karpacki, Przekrój geologiczny Bieszczadów, Ropa naftowa, Gablota holocen, 
Przekroje glebowe, Przejście, Zegar czasu, Legendy Bieszczadzkie, Świat który przeminął, 
Ludzie i przyroda, Sianki – Dwór, Zielarstwo, rośliny jadalne i niejadalne, Zielarstwo – 
przepisy, Krajobraz nieistniejących wsi, Kolejki bieszczadzkie, Narodziny turystyki w 
Bieszczadach, 12 miesięcy, BdPN. 
Sala ekspozycyjna II piętro - Oświetlenie ekspozycyjne, ekspozycja i scenografia, elementy 
wyposażenia wnętrz, wykonanie treści scenariusza, prace budowlane, montażowe i 
konfiguracyjne: 
Polana/łąka, Torfowisko, Oczko wodne, Żeremie bobrowe, Las, Las dolnoreglowy, 
Starodrzew, Drugie życie drzewa, Czatownia, Potok górski – ekosystem potoku górskiego, 
Puszcza, Połoniny, Skały i grechoty, Gwiezdne niebo, W krainie rysia Pędzelka. 
Elementy pozostałe - System zarządzania ekspozycją; Audioprzewodnik (wersja polska i 
angielska); audio deskrypcja wybranych elementów; System nagłośnienia; Oświetlenie 
ekspozycyjne; Oznakowanie i identyfikacja wizualna; Prace demontażowe na ekspozycji; 
Tyflografia. 
 
Szczegółowy zakres prac zawarty jest w dokumentacji przetargowej: projekcie budowlanym 
STWIOR, wizualizacjach oraz w przedmiarach robót.  
 
Uwaga: 
Wszystkie podane w dokumentacji nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, 
źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi, normy, oceny 
techniczne, specyfikacje techniczne itp. należy traktować wyłącznie jako informacje 
pomocnicze. Mają one jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, 
technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego, który dopuszcza 
rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu 
technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego zgodnie z art. 29, art. 30 i art. 7 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z 
późn. zm.), Zamawiający dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia 
bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być 
zastąpione urządzeniami lub materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i 
urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z 
projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz 
przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i 
stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz 
urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach 



 

 

wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym 
staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie 
wynikającym z SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane 
przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi 
lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek 
Wykonawcy wykazania równoważności produktu/rozwiązania jest obowiązkiem wynikającym 
z ustawy Pzp, który powinien być spełniony w sposób pozwalający Zamawiającemu 
jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych produktów/rozwiązań z wymaganiami 
określonymi w SWZ,  
Dobrane przez wykonawcę materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako 
określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu dopuszczając 
do zastosowania innych odpowiedników rynkowych z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one 
gorsze jakościowo o parametrach technicznych nie gorszych od przyjętych w projekcie oraz, 
że będą posiadać niezbędne (wymagane) atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca 
przedmiotu zamówienia wybrany w oparciu o sporządzoną ofertę odpowiadać będzie za 
dobór tych materiałów oraz wykazanie, że spełniają wymagane standardy. Wykonawca 
przed zamontowaniem materiałów zgodnych z przyjętymi w projekcie przedłoży Inwestorowi 
wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania, natomiast w przypadku materiałów 
zamiennych dodatkowo uzyskać musi zgodę Inwestora na ich montaż po wykazaniu, że ich 
parametry techniczne są nie gorsze.  
Zamawiający dopuszcza również równoważne rozwiązania wszędzie tam gdzie powołuje się 
na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy 
referencji technicznych pisząc „lub równoważne”, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp. 
 
Załączone do SWZ przedmiary robót mają charakter dokumentu pomocniczego 
umożliwiającego Wykonawcom wyliczenie ceny za roboty budowlane stanowiące przedmiot 
zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia obrazują skalę robót budowlanych i 
stanowią pomoc w oszacowaniu zamówienia. Wykonawca winien dokonać wyceny na 
podstawie dokumentacji technicznej oraz załączonych rysunków i projektu.  
Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w 
cenie ryczałtowej. Do obliczenia ceny ofertowej brutto Wykonawca przyjmuje stawkę podatku 
VAT 23% - jak dla robót budowlanych 
 
 
2.Zamawiający wstępnie dokonał podziału prac na następujące etapy:  
 
 

Lp. Wyszczególnienie 2021 r. 2022r. 

I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. 

2 "REMONT, MODERNIZACJA I 
DOPOSAŻENIE OŚRODKA 
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WRAZ 
Z MUZEUM PRZYRODNICZYM 
BIESZCZADZKIEGO PARKU 
NARODOWEGO W USTRZYKACH 
DOLNYCH" - ROBOTY 
ROZBIÓRKOWE: 
- rozebranie okładzin schodów (1 kpl) 
- wykucie z muru okien (8 szt.) 
- wykucie z muru drzwi (min. 35 m2) 
- mechaniczna rozbiórka elementów 
konstrukcji betonowych schodów 
(min. 3 m3) 

 X    



 

 

- rozebranie okładziny ściennej, 
odbicie tynków wewnętrznych (min 3 
000 m2) 
- rozebranie ścian, filarów, kolumn z 
cegieł, konstrukcji drewnianych i itp. 
(min. 50 m3) 
- rozebranie wykończenia posadzek 
(min. 1400 m2) 
- mechaniczna rozbiórka elementów 
konstrukcji betonowych (min. 70 m2) 
- demontaż istniejących elementów 
wyposażenia sanitarnego i instalacji 
elektrycznej (1 kpl.) 
- wywiezienie gruzu i utylizacja (ok. 
180 m3). 

3 "REMONT, MODERNIZACJA I 
DOPOSAŻENIE OŚRODKA 
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WRAZ 
Z MUZEUM PRZYRODNICZYM 
BIESZCZADZKIEGO PARKU 
NARODOWEGO W USTRZYKACH 
DOLNYCH" - ROBOTY 
BUDOWLANE (łącznie ok. 4700 m3):  
- schody (deskowanie, zbrojenie 
konstrukcji, betonowanie) - min. 4 m2; 
- szyb windowy: betonowanie stóp i 
płyt fundamentowych oraz ścian (ok. 
12 m3), deskowanie (min. 210 m2), 
zbrojenie (min. 2 t), betonowanie 
(min. 15 m3); 
- roboty murowe: ściany murowane 
budynków (min. 5 m3), uzupełnienie 
ścian i zamurowanie otworów w 
ścianach (min. 2 m3); 
- ścianki działowe: ściany działowe 
WC (min. 30 m2), obudowa słupów 
płytami gipsowo-kartonowymi - 
obudowa kanałów wentylacyjnych 
(min. 150 m2);  
- stolarka (montaż ościeżnic 
drewnianych, skrzydeł drzwiowych - 
ok. 30 m2, montaż okien - 8 szt., 
montaż rolet wewnętrznych - 17 szt.), 
zabudowa wraz z pierwszym 
wyposażeniem szatni, punktu 
informacyjnego, sali edukacyjnej, sali 
konferencyjno-wystawienniczej, salki 
projekcyjnej i czytelni dla 
zwiedzających (przy sali dla dzieci) 
oraz łazienek (2 szt.+ 2 szt. dla osób 
niepełnosprawnych) - 1 kpl.  
- tynki i oblicowania wewnętrzne 
(tynki zwykłe wewnętrzne stropów, 
podciągów, ścian i słupów - min. 
3300 m2, przygotowanie podłoża - 

 X X X  



 

 

min. 3000 m2, tynki wewnętrzne-
gładzie na stropach i ścianach - min. 
2800 m2, przygotowanie podłoża pod 
malowanie i malowanie sufitów oraz 
ścian farbą - min. 3000 m2, licowanie 
ścian płytkami - min. 150 m2, ułożenie 
paneli akustycznych ściennych - min. 
170 m2);  
- posadzki izolacja z folii 
polietylenowej pozioma posadzkowa - 
min. 1400 m2, warstwy wyrównawcze 
z zaprawy różnego rodzaju pod 
posadzki - min. 1400 m2, izolacja 
przeciwwilgociowa - min. 50 m2, 
przygotowanie podłoża pod posadzki 
- min. 1500 m2, masy szpachlowe 
pod wykładziny - min. 1200 m2, 
posadzki z wykładzin akustycznych - 
min. 250 m2, posadzki z wykładzin 
ognioodpornych - min. 100 m2, 
posadzki z tworzyw sztucznych - min. 
900 m2, posadzki z płytek - min. 50 
m2; posadzki z płytek z kamieni - min. 
320 m2. Wyburzenia istniejących 
ścian, odtworzenie ścian w całości 
budynku, nowe wyposażenie, 
zabudowy meblowe (1 kpl.), 
wykładziny akustyczne (1 kpl.). 
Instalacje i urządzenia transportu 
bliskiego - winda łącząca 3 
kondygnacje, udźwig 5-8 osób, 
certyfikowana - 1 kpl. 

4 INSTALACJE I URZĄDZENIA 
SANITARNE (powierzchnia objęta 
inwestycją: ok. 1380 m2): 
1. Instalacje i urządzenia 
kanalizacyjne i wodociągowe do 
modernizowanych łazienek (łazienka 
męska i damska oraz dla osób 
niepełnosprawnych), system 
dystrybucji wody w budynku- 1 kpl. 
2. Instalacje i urządzenia techniki 
wentylacyjnej i klimatyzacji , 
ogrzewania (sale wystawiennicze, 
łazienki, hol, sala konferencyjno-
wystawiennicza, sala dla dzieci, 
pozostałe części budynku 1 kpl 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I 
TELETECHNICZNE (powierzchnia 
objęta inwestycją: ok. 1380 m2):                                                                                     
1. Instalacje i urządzenia 
elektroenergetyczne (w tym m.in. 
instalacje energooszczędnego 
oświetlenia led, czujniki ruchu, itp. dla 
całego budynku, wymiana i 

 X X X X 



 

 

modernizacja instalacji elektrycznej - 
1 kpl. 
2. Instalacje i urządzenia 
teletechniczne (dla całości budynku, 
nowa infrastruktura informatyczna) i 
techniki informacyjnej - WiFi sale 
wystawiennicze, hall, sala 
konferencyjno-wystawiennicza 

5 WYKONANIE NOWYCH 
EKSPOZYCJI MUZEALNYCH: 
1. Zakup, dostawa i montaż 
wyposażenia wystaw stałych (ok. 900 
m2): np. system gablot 
wystawienniczych, dioramy 
przyrodnicze z wyposażeniem w 
eksponaty dermoplasty i multimedia, 
zabudowy ekspozycyjne, repliki oraz 
modele, "szlak ekspercki" dla dzieci z 
grami edukacyjnymi i multimediami 
oraz modelami i dermoplastami, 
model prezentujący walory 
przyrodnicze i kulturowe BdPN oraz 
inne modele architektoniczne i 
przyrodnicze z multimediami oraz 
grafikami) i sali konferencyjno-
wystawienniczej oraz sali 
audiowizualnej (ok. 200 m2): np. 
krzesła i stoły, system podwieszania 
elementów wystawienniczych, 
sztalugi, systemy prezentacji 
multimedialnej dotyczący ekspozycji 
muzealnych w holu oraz na 
ekspozycji. 
2. Zakup, dostawa i montaż 
wyposażenia wystawienniczego 
(gabloty, ekspozycje dioram, listwy do 
podwieszania, ścianki 
wystawiennicze, ekrany 
prezentacyjne, postumenty, wydruki 
wielkoformatowe, itp.) - ok. 900 m2. 
Wykonanie treści, opracowań 
graficznych, materiałów audio, video 
oraz animacji i aplikacji                                         
 3. systemy audiowizualne, 
nagłośnienie, sale wystawiennicze, 
hall, sala konferencyjno-
wystawiennicza, sala dla dzieci i 
audiowizualna) - 1 kpl. 

 X X X X 

 
Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia w etapach według następujących 
wskaźników: 
 
Za I etap prac - 29,50% wartości oferowanej ogólnej kwoty przez Wykonawcę 
Za II etap prac - 35,62% wartości oferowanej ogólnej kwoty przez Wykonawcę 
Za III etap prac - 24,15% wartości oferowanej ogólnej kwoty przez Wykonawcę 



 

 

Za IV etap prac - 10,73% wartości oferowanej ogólnej kwoty przez Wykonawcę 
 
  
3. Okres gwarancji i rękojmi: 
 
 
Wymagany okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonane zamówienie wynosi 
minimum 36 miesięcy, licząc od daty podpisania końcowego bezusterkowego protokołu 
odbioru robót. Okres gwarancji na wykonywany przedmiot umowy stanowi kryterium 
wyboru oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania w Formularzu Ofertowym 
zaoferowanego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia. W okresie gwarancji wykonawca 
zapewni wykonanie okresowych przeglądów gwarancyjnych zgodnie z zaleceniami i 
wymaganiami zawartymi w kartach gwarancyjnych producentów. Usunięcie usterek w 
okresie gwarancji nastąpi w ciągu 48 godzin od momentu prawidłowego zawiadomienia 
Wykonawcy i potwierdzenia przez niego przyjęcia zgłoszenia. W okresie gwarancji 
Wykonawca zapewni wykonanie okresowych rocznych przeglądów gwarancyjnych. 
Wymagany okres rękojmi za wady udzielonej przez Wykonawcę na wykonane zamówienie 
wynosi 60 miesięcy, licząc od daty podpisania końcowego bezusterkowego protokołu 
odbioru robót. 
Na zainstalowane urządzenia obowiązuje gwarancja producenta.  
 
4.Informacja o liczbie części zamówienia , na które Wykonawca może złożyć ofertę 
oraz maksymalnej liczbie części zamówienia, które mogą zostać udzielone temu 
samemu wykonawcy. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
5.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień- kody CPV 
45000000-7 – Roboty budowlane 
45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach 
45313000-4 - instalowanie wind i ruchomych schodów  
45311000-0 – roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45410000-4 - Tynkowanie  
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian  
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie  
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 
45212310-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw  
32322000-6 - Urządzenia multimedialne 
30231320-6 Ekrany dotykowe 
32342410-9 Sprzęt dźwiękowy 
37524100-8 Gry edukacyjne 
 
Rodzaj zamówienia – roboty budowlane – w rozumieniu art.7 ust.21 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zmianami) 
 
 
6.Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
a)Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), osób 
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracownicy fizyczni 
wykonujący prace budowlane, pracownicy niższego szczebla technicznego – odpowiedzialni 
za organizowanie i realizację robot, pracownicy fizyczni – bezpośrednio wykonujący czynności 



 

 

związane z montażem elementów wystawy oraz pracownicy, którzy wykonują czynności 
polegające na wykonywaniu przez nich pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dn. 
26.06.1974 r. Kodeks pracy 
 
b)Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne 
funkcje w budownictwie.  
 
c)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 powyżej 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i 
dokonywania ich oceny,  
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 
wymogów,  
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
  
d)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 powyżej 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 ze wskazaniem liczby 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 w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności: bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników – wyliczenie to ma 
charakter przykładowy, ponieważ umowa o pracę może zawierać również inne dane, które 
podlegają anonimizacji. Każda zatem umowa powinna zostać przeanalizowana przez 
składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych 
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami tej ustawy). Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę    i wymiar etatu powinny być możliwe 
do zidentyfikowania;  
 
e)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 pkt. a) czynności.  
 
f)W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 
7.Informacja o przewidywanych zamówieniach polegających na powtórzeniu 
podobnych usług 



 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na 
powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. 
 
8.Informacja dotycząca ofert wariantowych 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
9. Inne: 

a) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
b) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców i organizować wizji 

lokalnej. 
 

 
ROZDZIAŁ IV 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1.Wymagany termin realizacji: 
- rozpoczęcie prac: po podpisaniu umowy  
- zakończenie I etapu prac do 04.06.2021 r.  
- zakończenie II etapu prac do 30.09.2021 r. 
- zakończenie III etapu prac do 31.12.2021 r.  
-zakończenie IV etapu i całości przedmiotu zamówienia do 28.03.2022 r.   
2.Przedmiot zamówienia należy zrealizować sukcesywnie do 28.03.2022 r. zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo – finansowym opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym 
przez Zamawiającego w terminie najpóźniej 7 dni po podpisaniu umowy. 
3. Termin wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna bieg w dniu przekazania placu budowy, 
które nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. 
4. Za termin wykonania kompletnego przedmiotu umowy zostanie uznany dzień, w którym 
Wykonawca zakończy całość robót, objętych przedmiotem umowy i zgłosi je pisemnie do 
odbioru końcowego, a ich prawidłowe wykonanie zostanie potwierdzone końcowym 
protokołem odbioru. 
 
 

ROZDZIAŁ V 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 
1.O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
- nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ 
 oraz  
- spełniający warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp tj.  
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (zamawiający nie określa wymagań 
w tym zakresie); 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika 
to z odrębnych przepisów (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie); 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność 
kredytową na kwotę co najmniej 1 000.000,00 zł  
4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 
 
a)W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością 
co najmniej: 
 
- dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie budynków 



 

 

użyteczności publicznej o łącznej powierzchni minimum 1500 m2, przedmiotem których były 
następujące prace, w co najmniej jednej z wykazanych robót: 
- instalacja windy osobowej,  
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych 
- wykonanie instalacji elektrycznej 
-wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji.  
- kładzenie tynków, malowanie powierzchni 
 
oraz: 
- co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu edukacyjnej ekspozycji muzealnej 
o tematyce przyrodniczej o powierzchni wystawienniczej nie mniejszej niż 200 m2 i obejmującej 
dostawę oraz montaż systemu składającego się z minimum 30 stanowisk edukacyjnych, z 
uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, zawierających eksponaty - spreparowane 
prawdziwe okazy przyrodnicze oraz wiernie odwzorowane prawdziwe rośliny i zwierzęta - wraz 
z ich rozmieszczeniem w przestrzeni wystawienniczej w formie dioram przyrodniczych, z 
planszami/gablotami, z opisami i grafiką oraz modelami), z elementami multimedialnymi, 
systemem oświetlenie i dźwiękiem, eksponatami interaktywnymi, instalacją elektryczną i 
informatyczną organizacją stanowisk ekspozycyjnych wraz z ich zarządzaniem, oraz audio-
przewodnikami w języku polskim i angielskim.  
 
 
Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 4 do oferty 
Uwaga: za budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek wg. definicji § 3 ust. 6 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. 
z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) 
 
b) Dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnymi za wykonanie, kontrolę jakości i kierowanie robotami 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: 
 
- Min. 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadająca 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń ,zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz osobą /osobami pełniącymi 
funkcje kierownika/ów robót w branżach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sanitarnych i 
elektrycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r., 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. 
Dopuszczalne jest łączenie tych funkcji przez jedną osobę. 
 
- Minimum jedną osobą posiadającą wykształcenie i doświadczenie w specjalności:  
 
Kierownik projektu: osoba posiadająca doświadczenie w zarządzaniu realizacją minimum 2 
zamówień polegających na dostawie wraz z montażem interaktywnej wystawy edukacyjnej 
popularyzującej nauki przyrodnicze, historię lub kulturę składającej się z co najmniej 30 
stanowisk tematycznych (dioram z eksponatami, modeli, gablot z grafikami) o różnorodnej 
zasadzie działania w tym eksponaty multimedialne i mechaniczne, powierzchnia 
wystawiennicza min. 200 m2 
 



 

 

Kierownik ds. multimedialnych i AV: osoba posiadająca doświadczenie w nadzorowaniu, 
montażu i uruchomienie sprzętu audio- wideo na co najmniej dwóch wystaw edukacyjnej 
popularyzującej naukę, sztukę lub kulturę obejmującej co najmniej 30 stanowisk 
multimedialnych, w tym stanowiska dotykowe i wielkoformatowe projekcje oraz nadzorowała 
wykonanie, zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie systemu zarządzania w tym 
aplikacji, posiadająca certyfikat Prince 2 lub AVIXA CTS-I. 
 
Specjalisty ds. przyrodniczych, posiadająca wykształcenie na kierunku biologicznym lub 
leśnym na poziomie wyższego wykształcenia i mająca doświadczenie w 
opracowaniu/konsultacji/współpracowaniu co najmniej dwóch wystaw/ekspozycji o tematyce 
przyrodniczej 
 
Architekta wnętrz lub plastyka, posiadającego wyższe wykształcenie kierunkowe i 
doświadczenie polegające na tym, że osoba ta uczestniczyła w aranżacji wnętrz na potrzeby 
muzealne oraz w wykonaniu wiernych rekonstrukcji przestrzeni/fragmentów wnętrz 
historycznych w co najmniej jednej ekspozycji lub wystawy muzealnej o powierzchni co 
najmniej 200 m2 

 
Audio deskryptor – co najmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie co najmniej dwuletnie 
w wykonywaniu i/lub przygotowaniu co najmniej 5 nagrań audio deskrypcyjnych opisujących 
wystawy/ekspozycje przyrodnicze dla osób niewidomych lub słabowidzących 
 
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do oferty.  
 
Za zgodą Zamawiającego, w uzasadnionych sytuacjach zarówno przed udzieleniem 
zamówienia jak i trakcie realizacji zamówienia, dopuszcza się możliwość zmian osobowych, 
po dostarczeniu odpowiednich dokumentów oraz przy spełnieniu określonych do 
przedmiotowego postępowania wymagań. 
 
 
2. Udział innych podmiotów udostepniających zasoby 
 
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może 
polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
podmiotów udostępniających te zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nim stosunków prawnych.  
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
powinien złożyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  
Wzór zobowiązania – stanowi załącznik nr 7 do oferty 
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby powinien złożyć oświadczenie podmiotu udostępniającego 
zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postepowaniu. 
 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 
Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną 
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 
 
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu , o którym 



 

 

mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 3 i 4 , a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 
 
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 
2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert , powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie 
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie 
przez wykonawcę sprzecznych interesów , w szczególności zaangażowanie zasobów 
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
 
3. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  
  (spółki cywilne/konsorcja) 
 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
winno być załączone do oferty 
 
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – 
dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 
 

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 
4.Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 
5. Informacje dotyczące podwykonawstwa 
5.1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 
(podwykonawcom).  
5.2.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
5.3.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 
5.4.Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy 
(firmy) tych podwykonawców. 

5.5..Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 
ile są już znane, podał nazwy , dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców , 
zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o 
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 



 

 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług. 
5.6. Szczegółowe zapisy dotyczące podwykonawstwa zawarte są  w załączniku do SWZ pn. 
SWZ cz. III PROJEKT UMOWY §6 PODWYKONAWCY  
5.7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające 
brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 
5.8. W zakresie podwykonawstwa stosuje się przepisy Rozdziału 5 ustawy Pzp 
 
 

 
ROZDZIAŁ VI 

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 
A) w art. 108 ust. 1 Pzp. (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp) : 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego, 
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa                , 
f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu 
cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.poz.769)            , 
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo skarbowe               , 
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w 
przepisach prawa obcego                        ; 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt 1                                       ; 
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyb że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności                               ; 
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 



 

 

szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r.o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 
oferty lub wnioski niezależnie od siebie             ; 
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
B) w art. 109 ust. 11 pkt. 4 Pzp, tj.: 
-w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 
 
3.Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp 
 
4.Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA  
(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

 
1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do oferty ;* 
*składa wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie (wspólnie),  

b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z 
Załącznikiem nr 2 do oferty* ; 
*składa wykonawca lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmioty 
udostępniające zasoby, podwykonawcy 

Informacje zawarte w powyższych oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
2.Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
podmiotowych środków dowodowych , jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych 
środków dowodowych. 
3.Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 
 
a)Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej , w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym 
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 
oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

                                                 
 



 

 

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – 
załącznik nr 3 do oferty; 
 
b)wykaz robót budowlanych (wg wzoru – zał. nr 4 do Oferty) wykonanych nie wcześniej niż 
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane, oraz 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 sporządzone 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 
odpowiednie dokumenty 
 
c)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, 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 dysponowania tymi osobami- załącznik nr 5 do 
oferty 
 
d) oświadczenia wykonawcy na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 
wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (wg wzoru – zał. nr 6 do Oferty) 
 
e) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,  
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów , o których mowa w powyższym podpunkcie ) 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 wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 
Uwaga : W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których 
mowa powyżej ), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz 
danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. 

 
f)informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania  

 
ROZDZIAŁ VIII 

 
INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 
 
1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz 
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z 
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki 



 

 

komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  
2.Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, 
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, 
.rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VII SWZ 
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
 
3.W postępowaniu o udzielenia zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: 
- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,  
- ePUAPu https://epuap.gov.pl/ 
- poczty elektronicznej: zamowienia@bdpn.pl 
 
4.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 formularza do 
komunikacji. 
5.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. 
6.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. 
7.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. Dane postępowania można wyszukać na liście wszystkich postępowań klikając wcześniej 
opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na mini Portalu. 
9.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Grażyna Holly 
10.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 
numerem przedmiotowego postępowania.  
11.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
12.Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 
terminu składania odpowiednio ofert.  
13.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
https://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3157&Itemid=333 
14.Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 11, przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W 
przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 
ust. 11, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert. 
15.Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 12, nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 
16. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SWZ ( zgodnie z zapisami art.286 Pzp) zamieszczając informację na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
17.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób 
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
https://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3157&Itemid=333


 

 

 
ROZDZIAŁ IX 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 
1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
 
2.Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem do SWZ. Wraz z ofertą 
Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
a) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII SWZ; 
b) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 SWZ (jeżeli dotyczy); 
c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwo, o 
którym mowa w Rozdziale V ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy).  
 
3.Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy. 
 
4.Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone 
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Każdy dokument 
składający się na ofertę powinien być czytelny. 
 
5.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
 
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 
elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana 
elektronicznym podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. 
 
7.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  
 
8.Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na 
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.  
 
9.W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
 
10.Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie 
korzystania z miniPortal. 
 
11 Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 
.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 
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty 
 
12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 
Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one 
być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa.. 



 

 

Każdy dokument zawierający powinien 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) 
  
13. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 
14.Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
 

ROZDZIAŁ X 
SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

 
1.Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 
Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik do SWZ. (część IV SWZ) 
2.Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 
określonymi w niniejszej SWZ.  
3.Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 
4.Cena obejmuje wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające ze SIWZ, 
przedmiarów robót , STWiOR i projektu budowlanego lecz także koszty nie ujęte w w/w 
dokumentach a niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia uwzględniając sztukę 
budowlaną, zasady wiedzy technicznej i obowiązujące przepisy prawa. Będą to między innymi 
koszty wszelkich robót przygotowawczych i innych czynności niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia.  
4.Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 
5.Cena oferty powinna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania 
ofert. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu 
zamówienia , ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia oferty. 
Uwaga: Podatek Vat powinien zostać naliczony zgodnie z  Ustawą z dn. 11.03.2004 r. o 
podatku Vat od towarów i usług ( DZ.U. 2004 nr. 54 poz. 535 z póź. zm.). W powyższym 
zamówieniu ma zastosowanie stawka Vat – 23% 
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. 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 wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 
7.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
8.Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w 
trakcie realizacji zamówienia. 
 

ROZDZIAŁ XI 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1.Wysokość wadium. 
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości :  
70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 



 

 

 
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert , tj. do dnia 10.03.2021 r. do 
godziny 23:59 
 
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1)pieniądzu;  
2)gwarancjach bankowych; 
3)gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4)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 (Dz. U. z 
2020 r. poz. 299). 
 
4.Wadium w formie pieniądza wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska ,  
konto: BGK O/Rzeszów 84 1130 1105 0005 2168 1320 0001.  
Na przelewie należy umieścić informację Wadium – remont i modernizacja Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym w Ustrzykach Dolnych . 
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 
rachunku Zamawiającego. 
 

5.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał 
gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe 
wymagania: 
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 
przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp  
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 
wadium; 
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 
ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego 
postępowania; 
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Bieszczadzki Park Narodowy  
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 
Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 
 
6.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub 
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o 
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona (z 
art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp) 
 
7.Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium (art. 98 Pzp) 
7.1.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 
dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 
1) upływu terminu związania ofertą; 
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 
wniesienia. 
7.2. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia 
wniosku zwraca wadium wykonawcy: 
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 



 

 

2) którego oferta została odrzucona; 
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza; 
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 
7.3. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 7.2, powoduje rozwiązanie 
stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków 
ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp               .  
7.4. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu 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                . 
7.5. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium         . 
7.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego 
w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4, występuje 
odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 
1,z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub 
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 
57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub 
oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 
3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej; 
2)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; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 
 

ROZDZIAŁ XII 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1.Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni . 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
2.W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  Przedłużenie terminu 
związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu 
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 
3.Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 

 
ROZDZIAŁ XIII 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na 
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 



 

 

korespondencja związana z postępowaniem. 
 
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 10 marca 
2021 r., do godz. 23:59 
 
3. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie 
ePUAP 
 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2021 r., o godz. 10:00 
 
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
 
6. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli została złożona po terminie składania ofert. 
 
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
7.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 
otwarte, 
7.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 
8. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 
niezwłocznie po usunięciu awarii. 
 
9. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 
 

ROZDZIAŁ XIV 
OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM 
WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami ( K ) oceny ofert: 
K1 - cena – 60%, 
K2 – okres gwarancji – 30% 
K3- wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 10% 
2.Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 
Cena ofertowa – K1 
a) przyjmuje się , że najwyższą ilość punktów , tj, 60, otrzyma najniższa cena ofertowa wśród 
cen zawartych w ofertach wykonawców, 
b)ceny w pozostałych ofertach punktowane będą wg następującego wzoru: 
 
K1= (Cn : Co ) x 60 
gdzie: Cn - cena najniższa;  Co - cena ofertowa 
 
Okres gwarancji – K2 
przyjmuje się , że w przypadku zaoferowania: 
a) minimalnego okresu gwarancji (określonego w SIWZ), tj: 36 miesięcy – oferta otrzyma 0 
pkt.; 
b) maksymalnego okresu gwarancji (określonego w SIWZ), tj: 60 miesięcy – oferta otrzyma 
30 pkt 
długość okresu gwarancji określona w innych okresach punktowana będzie wg wzoru: 



 

 

       Og- 36 
 K2 =   ---------- x 30  
       60– 36 
gdzie :  
Og – okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę 
W przypadku złożenia oferty ,w której okres gwarancji będzie dłuższy niż 60 miesięcy 
zamawiający do oceny oferty przyjmie zawsze okres 60 miesięcy jako graniczny podlegający 
ocenie punktowej. 
Do celów przeliczeń punktacji - za okres jednego miesiąca zamawiający przyjmuje okres 
równy 30 dniom kalendarzowym.  
 
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy – K3 
przyjmuje się , że w przypadku zaoferowania: 
a) minimalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy  (określonego w 
SIWZ), tj: 1% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie – oferta otrzyma 0 pkt.; 
b) maksymalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy  (określonego w 
SIWZ), tj: 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie – oferta otrzyma 10 pkt. 
wysokość zabezpieczenia określona w innych wartościach procentowych punktowana będzie 
wg wzoru: 
      Wz- 1 
 K3 = ---------- x 10  
      5– 1 
gdzie :  
Wz - wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy zaoferowana przez Wykonawcę 
 
3.Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, dla której wartość punktów K = K1 +K2 + K3 będzie 
największa. 
 
4.Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 
5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 
6.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
 
7.Zamawiający poprawi w ofercie: 
- oczywiste omyłki pisarskie; 
- oczywiste omyłki rachunkowe , z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 
(W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego 
oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana 
prawidłowo.) 
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty 
O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona.  
 
8.Informacja o wyborze oferty 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców 
zamieszczając informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

 
 



 

 

ROZDZIAŁ XV 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
2.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 
3.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości i formie określonej w Rozdziale XVI SWZ 
 
4.Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia, że uchyla się od podpisania umowy, dostarczy 
przed podpisaniem umowy   :  
a) Dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpisy pod umową do 
występowania w imieniu wykonawcy i możliwości zawarcia umowy z zamawiającym  
b) Aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę min. 1 000 000,00 
zł. Wykonawca zobowiązany będzie utrzymać wyżej wymieniony poziom ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej do dnia końcowego realizacji umowy (kopię poświadczoną za 
zgodność -z oryginałem).  
c)W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, zamawiający żąda przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 
czasu wykonania zamówienia. (kopię poświadczoną za zgodność -z oryginałem).  
d)Złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o 
zatrudnieniu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wymienione w Rozdziale III pkt 6a SWZ.  
 
5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić  Zamawiającemu do akceptacji projekty umów z 
podwykonawcami w celu realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. Treść zawartych 
umów z podwykonawcami powinna spełniać zapisy SWZ, respektować postanowienia 
złożonej oferty i umowy zawartej z Wykonawcą oraz spełniać wymogi stosownych przepisów.  
Szczegółowe zapisy dotyczące zawierania umów z podwykonawcami zawarte są  w 
załączniku do SWZ pn. SWZ cz. III PROJEKT UMOWY §6 PODWYKONAWCY 
 
6.Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego 
  
 
 

 ROZDZIAŁ XVI 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (w zaokrągleniu „w dół” do pełnych złotych)  
w wysokości zgodnej z ofertą wykonawcy: minimum1% do maksimum 5 % ceny 
całkowitej brutto podanej w ofercie wybrany Wykonawca musi wnieść przed zawarciem umowy 
w jednej lub w kilku następujących formach: 



 

 

- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
- 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 (Dz. U. Nr 
109, poz. 1158 z późn. zm.) 

 
2.Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa 
w art. 450 ust. 2 Pzp 
 
3.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego w: BGK O/Rzeszów 84 1130 1105 0005 2168 1320 0001.  
Nie dopuszcza się wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego. 
 
2.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c)kwotę gwarancji, 
d)termin ważności gwarancji, 
e)zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez 
jakichkolwiek zastrzeżeń Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, 
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadniania, 
zawierające oświadczenie, iż: 
Wykonawca, którego ofertę wybrano: 1) nie wykonał umowy lub 2) nienależycie wykonał 
umowę.  
 
3.Zamawiający zwróci 80% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni 
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  
Pozostała część kwoty zabezpieczenia ( 20%) zostanie zwrócona wraz z odsetkami w terminie 
15 dni po upływie okresu rękojmi.  
Kwoty zwrócone zostaną wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew. 
 
 

ROZDZIAŁ XVII 
INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 
 
1.Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ 
zamieszczony w części III SWZ. 
2.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 
3.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminu realizacji 
przedmiotu Umowy, w przypadku: 
a. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem 
Umowy, a na które Strony Umowy nie miały wpływu; 
b. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy; 



 

 

c. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu 
budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności 
miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 
d. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, 
normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
e. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
f. gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
g. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
h. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
i. koniecznością wykonania robót dodatkowych wpływających na termin wykonania robót 
objętych umową podstawową, 
j. wprowadzenia robót zamiennych z powodu: 
- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 
- zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy - przy czym 
szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać udokumentowany.  
g.     Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w zakresie zmiany terminów 
płatności i terminów rozliczeń wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, o ile 
nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub zwiększenia ogólnej kwoty wynagrodzenia 
wykonawcy określonego w umowie.  
h. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia 
nowego postępowania o udzielenie zamówienia- zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 3 i 4 , art. 455 
ust. 2 i ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
i.         Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na skutek wystąpienia przesłanek 
z art. 15 r Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U. z 2020 poz. 374 ze zm.) zgodnie z warunkami 
ust. 4 powołanej normy. 
Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.  
 
3.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji określonej w art. 
456 Pzp. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy. 
 
4.W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy kodeksu 
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego. 
 



 

 

5.Sprawy sporne wynikające z umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 
 

ROZDZIAŁ XVIII 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
 
1.Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp  
2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców. 
3.Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy; 
4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
Zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 
internetowej. 
6.Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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 
8.Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. 
9.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 
10.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 
11.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 
jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
12.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
 
 

      ROZDZIAŁ XIX 
    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 



 

 

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bieszczadzki Park Narodowy         z 
siedzibą w Ustrzykach Górnych 19 38-713 Lutowiska ; 
2)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować 
pod numerem tel. 724750052 lub adresem e-mail ebrodowicz@bdpn.pl, 
 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP 
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 
8)posiada Pani/Pan: 
a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(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); 
c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego); 
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;  
9)nie przysługuje Pani/Panu: 
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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;  
10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa. 
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      ROZDZIAŁ XX 
INFORMACJE DODATKOWE 

 
1.Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania oferty 
wykonawców w terminie do 3 dni od dnia otwarcia ofert. 
 
2. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek ( zgodnie z zasadami 
określonymi w art.74 Pzp)  
 
3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy Pzp oraz 
przepisy Kodeksu Cywilnego.  
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