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Znak postępowania: 271-9/2021 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na 

Obsługa ruchu turystycznego w Gorczańskim Parku Narodowym w 2022 roku  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej specyfikacji 

warunków zamówienia i załączników. Pełne ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich 

wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej zbiorowi 

niniejszych dokumentów ponosi Wykonawca. 

____________________ 

ZATWIERDZAM: 

Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego 

Dr inż. Janusz Tomasiewicz 

Poręba Wielka, dnia 23.11.2021 r. 
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I. Dane Zamawiającego (nazwa, adres Zamawiającego, nr tel., adres 

poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego 

postępowania), a także adres strony internetowej, na której udost ępniane 

będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty za mówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.  

Nazwa: Gorczański Park Narodowy 
Adres siedziby: Poręba Wielka 590 
Kontakt: tel./fax (18) 33 17 207 
e-mail:gpn@gorcepn.pl, www.gorcepn.pl 
Godziny urzędowania: pn. – pt.: 7:15 do 15:15 
REGON: 122461287 
NIP: 7372201299 
strona internetowa: https://www.gorczanskipark.pl 

 
Adres strony internetowej, na której udostępnianie będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie 

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

II. Tryb udzielenia zamówienia.  

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 

275 ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej w treści niniejszej dokumentacji ustawą lub 

Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne, to jest poniżej kwoty 

 214 000 euro. Specyfikacja Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu określana 

będzie skrótem „SWZ”. 

2. Rodzaj przedmiotu zamówienia: usługa. 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem sprawy:  

271-9/2021 Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się 

na wyżej podane oznaczenie sprawy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia polega 

na świadczeniu ściśle ze sobą powiązanych usług. Podział zamówienia generowałby 

dodatkowe  koszty świadczenia usług do których uiszczenia zobowiązany byłby 

Zamawiający, a także wprowadzałoby utrudnienia w nadzorowaniu wykonania umów i 

zarządzaniu ruchem turystycznym w Parku.  

https://www.gorczanskipark.pl/
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III. Opis przedmiotu zamówienia wraz z oznaczeniem wynikają cym ze 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz wskazani em zakresu i warunków 

przewidywanych, ewentualnych zamówień podobnych.  

1. Przedmiotem zamówienia jest Obsługa ruchu turystycznego w Gorczańskim Parku 

Narodowym w 2022 roku. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku 1 do SWZ  - Opis  

przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy wprowadza następujące wymagania 

związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności 

sprzedawcy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia dokumentów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę (lub 

podwykonawcę)  umów o pracę z osobami o których mowa w zdaniu pierwszym np. 

zaświadczeń.  Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem 

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 tj. nie 

zawierać danych zbędnych dla wykazania spełnienia obowiązku o którym mowa w ust. 2 

lub  w przypadku przedstawiania kopii dokumentów – pseudonimizowane.  

4. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

75130000-6 

63513000-8 

IV. Termin wykonania zamówienia.  

Termin wykonania zamówienia od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. Szczegółowe terminy 

wykonania zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia.  

 

V. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 

ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczenia jakie należy złożyć wraz z ofertą oraz 

na wezwanie Zamawiającego  oraz warunki udziału w postępowaniu . 

1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 

1) nie podlegają wykluczeniu 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
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2. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z niniejszego postępowania wyklucza się 
Wykonawcę: 

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
1133 z późn. zm.), 

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) 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 Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769 z 
późn. zm.), 

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 (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 769 z późn. zm.),– 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, chyba 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 
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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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.), 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(t.j. Dz. U. z 
2021 r., poz. 275 z późn. zm.),  chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Na podstawie  art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp z niniejszego postępowania wyklucza się 
Wykonawcę 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. 

4. Na podstawie  art. 109 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp z niniejszego postępowania wyklucza się 
Wykonawcę, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa 
socjalnego lub prawa pracy: 

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko 
środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o 
którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn 
zabroniony określony w przepisach prawa obcego, 

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego za wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 
obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub 
przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 
pieniężną. 

5. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

d) zdolności technicznej lub zawodowej  -  Zamawiający uzna warunek za spełniony 
jeżeli Wykonawca wykaże że wykonał a w przypadku świadczeń ciągłych lub 
okresowych wykonuje w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert 
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a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 
1 zamówienie polegających na: obsłudze miejsc parkingowych, miejsc 
biwakowych lub punktów informacji turystycznej. 

Pod pojęciem  „zamówienie” Zamawiający rozumie umowę odpłatną zawartą w celu 
wykonania przez wykonawcę usług polegających na obsłudze miejsc parkingowych, 
miejsc biwakowych lub punktów informacji turystycznej. 

6. Ocena spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w ust. 4, zostanie 
dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o przedłożone przez 
Wykonawcę oświadczenie i dokumenty, o których mowa poniżej.  

7. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postepowania o udzielenie zamówienia. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z 
art. 111 Pzp. 

8. Oświadczenia jakie należy złożyć wraz z ofertą oraz na wezwanie Zamawiającego: 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń: 
a) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, 

o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 
1 oraz 109 ust. 4 ustawy i powtórzonych w rozdz. V SWZ – zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do SWZ (składane razem z ofertą). 
 

Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu 
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 
jego reprezentowania. 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli 
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych 
dokumentów; 

b) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy, potwierdzające uprawnienia osób podpisujących 
ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu, o ile uprawnienia te nie wynikają z 
dokumentów rejestrowych, 

c) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów – o ile zachodzi, 

UWAGA: Wypełniony Formularz ofertowy (oferta) należy złożyć zgodnie ze wzorem 
załącznika nr 2 do SWZ. Szczegóły wskazano w rozdz. IX SWZ: Opis sposobu 
przygotowania ofert 

UWAGA: 

W przypadku gdy pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność 
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odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej w przypadku 
pełnomocnictwa dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej – pełnomocnictwa może dokonać 
notariusz. 

9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który 
polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z 
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący 
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
tych zasobów oraz określa w szczególności: 

− zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
− sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

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. 

10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy zdolności techniczne lub 
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4, a także bada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
Wykonawcy. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, także oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 3 
do SWZ) podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w 
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

11. 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. 
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Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 
V SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia to potwierdzają brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W odniesieniu 
do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające 
brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

12. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych, tj.: 

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

Wykonawca  który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast tego dokumentu składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, 

jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 

działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 

tej procedury. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przez jego złożeniem. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je odpowiednio w całości lub w 

części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 

oświadczeniach pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 

notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.   

b) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020 poz. 1076 i 1086),  z 
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innym Wykonawcą, który złożył odrębna ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie ofert, oferty częściowej niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią załącznika nr 
5 do SWZ. 

c) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 
2 lit. a i b ustawy pzp,  wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego – składa informację z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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, w 
zakresie, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy pzp. 
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
się dokumentów, o których mowa powyżej lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b zastępuje się je 
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy. 
 

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, 
dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności 
lub karę grzywny oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ 

e) wykaz wykonanych zamówień –a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych również wykonywanych, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów potwierdzających należyte wykonanie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty  
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ 

 

 

VI. Projektowane postanowienia umowy  

 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, zawiera Załącznik nr 4 do SWZ. 
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VII. 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 elektron icznej, a także wskazanie 

osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami oraz informacja 

o uprawnieniach i obowiązkach dotyczących wniosków o wyjaśnienie SWZ.  

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się 

elektronicznie przy użyciu ePUAP za pośrednictwem dedykowanego formularza: 

„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w przy użyciu: 

a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

b) poczty elektronicznej (e-mail): gpn@gorcepn.pl 

Zamawiający zaleca składanie wszelkich dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na 

adres email: gpn@gorcepn.pl za wyjątkiem oferty, która musi zostać przekazana 

Zamawiającemu w sposób określony w niniejszym rozdziale SWZ, tj. za pośrednictwem 

miniPortalu, w którym po wyborze „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” nastąpi przekierowanie na konto ePUAP. Szyfrowanie oferty przez 

Wykonawcę odbywa się za pomocą aplikacji dostępnej dla wykonawców na 

miniPortalu. Korespondencja przesłana za pomocą „Formularza do komunikacji” nie 

może być zaszyfrowana. 

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 

i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). 

Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego 

przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. 

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego zostało mu doręczone 

w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

2. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są: 

a) w sprawach merytorycznych wyjaśnień udziela: 

- p. Małgorzata Józefiak 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 14:00 

b) w sprawach formalnych wyjaśnień udziela: 
- p. Szymon Lech  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 – 15:00 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji” do których przekierowuje go  

miniPortal. Uwaga! Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na miniPortalu, który następnie 

przekieruje automatycznie na ePUAP. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP). 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza 

do komunikacji” wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

UWAGA: Podpis osobisty to jeden z rodzajów podpisu elektronicznego. 

Oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinna zostać 

opatrzona właściwym podpisem. Podpis może zostać złożony  na pliku z ofertą 

wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę 

wykonawcy. 

Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub „paczki”) następuje przed czynnością jej 

zaszyfrowania. 

Podpis składany wyłącznie na „Formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty” to 

jedynie funkcjonalność systemu ePuap. Oznacza to, że podpis złożony jedynie na ww. 

formularzu nie oznacza podpisania złożonej za jego pomocą oferty wykonawcy. Oferta 

bowiem, zgodnie z art. 63 ustawy Pzp, a nie formularz elektroniczny za pośrednictwem 

którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem 
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8. Za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email Wykonawca może złożyć 

w szczególności: 

− np. wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ (dokumentacja przesyłana przed 

otwarciem ofert); 

− np. podmiotowe środki dowodowe i inne ewentualne oświadczenia składane na 

wezwanie Zamawiającego (dokumentacja przesyłana po otwarciu ofert). 

9. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również 

możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, 

na wskazany w pkt. 1 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych 

musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 

oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ. Zapytania dotyczące SWZ muszą być kierowane w formie określonej w ust. 1 z 

adnotacją: Zapytania i podaniem nazwy (tytułu) oraz ID postępowania. 

11. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 

upływem terminu składania ofert. 

12. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa wyżej, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. 

13. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 

mowa wyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 

obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

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

wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, 

bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego 
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postępowania. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w 

celu wyjaśnienia treści SWZ. 

15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na 

swojej stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

VIII. Termin związania ofertą.  

W niniejszym postępowaniu Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 30 grudnia 

2021 r. 

IX. Opis sposobu przygotowania ofert.  

1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na 

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

3. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w 

poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten 

plik zaszyfrować. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi być zgodna z 

warunkami zamówienia. 

5. Oferta, tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia 

muszą być podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie 

jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba uprawniona do reprezentacji, musi 

przedstawić pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego 

reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych. 

6. W ofercie (Formularzu oferty) Wykonawca jest obowiązany: 

a) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) wskazać nazwy (rodzaje) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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c) wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

d) wskazać stawkę lub stawki podatku od towarów i usług, która / -e zgodnie z 
wiedzą Wykonawcy, będzie/-ą miała/-y zastosowanie. 

 

X. Sposób oraz termin składania ofert  

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na miniPortalu, który następnie przekieruje 

na ePUAP. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W Formularzu 

oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać adres 

skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana 

z postępowaniem. 

2. Sposób złożenia oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”. 

3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1.12.2021 roku, do godz. 09:00 

4. Oferta powinna być opatrzona znakiem sprawy: 271-9/2021 

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika”. Wykonawca po upływie terminu do 

składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty 

XI. Termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.12.2021 r., o godzinie 10:00 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informacje o 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
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4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

XII. Sposób obliczenia ceny.  

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom 

określonym w ustawie i spełniają wymagania określone w SWZ. 

2. W ofercie należy podać cenę brutto realizacji zamówienia z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

3. Cena oferty (i wszystkie jej składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń 

Wykonawcy z Zamawiającym) powinna być wyrażona w polskich złotych 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. 

4. Nie dopuszcza się zaokrągleń poprzez odrzucenie miejsc po przecinku. 

5. Cena powinna być podana cyfrowo. 

6. Cena oferty musi obejmować pełny zakres wykonania przedmiotu niniejszego 

zamówienia. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, nie 

powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 223 ust. 2 ustawy Pzp). 

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp). 

9. Zgodnie z art. 224 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części 

składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą 

wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi 

z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia 

dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. 

10. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
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Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty 

(art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp). 

XIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i 

sposobu oceny ofert.  

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o 
wadze dla każdej z części: 
a) Wysokość prowizji w wysokości % od wartości netto pobranych opłat – waga 
kryterium 60% 
b) Wydłużenie okresu obsługi miejsc biwakowych Oberówka i Trusiówka i miejsca 
parkingowego w Lubomierzu-Rzekach ponad termin podstawowy wskazany w OPZ – waga 
kryterium 40% 
 
1. Sposób obliczenia punktów: 
a) w ramach kryterium „Wysokość prowizji” (Wp): 
Waga kryterium – 60 % gdzie 
Wp = wartość punktowa wysokości prowizji, gdzie 1% to 1pkt. 
Ceny w ofertach punktowane będą w oparciu o poniższy wzór: 
Wp = (Pb+Pp+Pn+Po+Pw+Pg+Pt), 
na co składają się poszczególne podkryteria: 
(i) Pb – wysokość prowizji od sprzedaży biletów – waga 25%: 
Za udzielaną prowizję z przedziału proporcjonalnie uzyskuje 
odpowiednio punkty: 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 1-10% - otrzyma 25 pkt 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 11-20% - otrzyma 15 pkt 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 21-30% - otrzyma 5 pkt 
(ii) Pp – wysokość prowizji od opłat z tytułu korzystania z miejsca parkingowego – 
waga 10%: 
Za udzielaną prowizję z przedziału proporcjonalnie uzyskuje 
odpowiednio punkty: 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 1-10% - otrzyma 10 pkt 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 11-20% - otrzyma 7 pkt 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 21-30% - otrzyma 6 pkt 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 31-40% - otrzyma 3 pkt 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 41-50% - otrzyma 1 pkt 
(iii)Pn – wysokość prowizji od opłat z tytułu ustawienia namiotów, 
korzystania z miejsca biwakowego – waga 5%: 
Za udzielaną prowizję z przedziału proporcjonalnie uzyskuje 
odpowiednio punkty: 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 1-10% - otrzyma 5 pkt 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 11-20% - otrzyma 4 pkt 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 21-30% - otrzyma 3 pkt 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 31-40% - otrzyma 2 pkt 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 41-50% - otrzyma 1 pkt 
(iv) Po – wysokość prowizji od opłat z tytułu rozpalania ognisk, 
grillowania, wypożyczania sprzętu grillowego – waga 5%: 
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Za udzielaną prowizję z przedziału proporcjonalnie uzyskuje 
odpowiednio punkty: 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 1-10% - otrzyma 5 pkt 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 11-20% - otrzyma 4 pkt 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 21-30% - otrzyma 3 pkt 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 31-40% - otrzyma 2 pkt 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 41-50% - otrzyma 1 pkt 
(v) Pw – wysokość prowizji za sprzedaż wydawnictw dostarczanych 
przez Park – waga 5%: 
Za udzielaną prowizję z przedziału proporcjonalnie uzyskuje 
odpowiednio punkty: 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 1-2% - otrzyma 5 pkt 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 3-5% - otrzyma 4 pkt 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 6-8% - otrzyma 3 pkt 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 9-11% - otrzyma 2 pkt 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 12-15% - otrzyma 1 pkt 
(vi) Pg – wysokość prowizji za sprzedaż pamiątek dostarczanych przez 
Park – waga 5%: 
Za udzielaną prowizję z przedziału proporcjonalnie uzyskuje 
odpowiednio punkty: 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 1-2% - otrzyma 5 pkt 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 3-5% - otrzyma 4 pkt 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 6-8% - otrzyma 3 pkt 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 9-11% - otrzyma 2 pkt 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 12-15% - otrzyma 1 pkt 
(vii) Pt – wysokość prowizji za korzystanie z toalety – waga 5% 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 70% - otrzyma 5 pkt 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 80% - otrzyma 2 pkt 
Wykonawca który zaoferuje wysokość prowizji 90% - otrzyma 1 pkt 
 
b) W ramach kryterium „Wydłużenie terminu ” (Wt) 
waga kryterium – 40 % 
Wg = wartość punktowa wydłużonego terminu, gdzie 40% to 40 pkt. 
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty jeśli Wykonawca zaoferuje wydłużenie 
okresu obsługi miejsc biwakowych Oberówka i Trusiówka i miejsca parkingowego w Lubomierzu-
Rzekach ponad termin podstawowy wskazany w OPZ, tj: 

• 01.05. – 31.10., codziennie: w dni powszednie minimum od 8.00 do 13.00, w soboty i 
niedziele oraz inne dni świąteczne minimum od 8.00 do 16.00  - otrzyma 0 pkt 

• 01.03. – 31.12., w tym III-IV, XI i XII; minimum 30 dni:  w godzinach od 8.00 do 13.00. 
Pozostałe IV – X; codziennie: w dni powszednie minimum od 8.00 do 13.00, w soboty i 
niedziele oraz inne dni świąteczne minimum od 8.00 do 16.00 –  otrzyma 20 pkt 

• 01.01. – 31.12., w tym I – IV i XI – XII; minimum 48 dni: w godzinach od 8.00 do 13.00. 
Pozostałe IV – X; codziennie: w dni powszednie minimum od 8.00 do 13.00, w soboty i 
niedziele oraz inne dni świąteczne minimum od 8.00 do 16.00 –  otrzyma 40 pkt 

 
UWAGA: błędne wypełnienie formularza ofertowego w zakresie kryteriów lub nie 
wypełnienie skutkuje przyznaniem Wykonawcy 0 pkt. 
c) Ocena końcowa (Ok) 
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Ok = Wp + Wt 
Ok = Ocena końcowa 
Wp = wartość punktowa wysokości prowizji 
Wt = wartość punktowa wydłużonego terminu 
Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100. 

1. 1 punkt = 1 % Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą 

liczbę punktów. 

2. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15)), dla celów zastosowania 

kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 

kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

 

XIV. Informacja o formalnościach po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy. 

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty informuje równocześnie Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o: 

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

albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

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

albo miejsca zamieszkania, 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, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a), na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 

art. 577 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 
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5. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego. 

Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

a) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 

kilku następujących formach: 

1) pieniądzu - przelew na numer konta Zamawiającego: 68 1010 1270 0032 4513 

9120 0000 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

b) Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych 

przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze 

zastawów. 

 

c) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w ust. 5 pkt 2-

5 muszą być złożone w pokoju nr 4 (Zespół ds. Ekonomicznych) w siedzibie 

Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
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g) 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. 

 

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.  

Środki ochrony prawnej zostały uregulowane w art. 505 i nast. ustawy. Przysługują one 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może pomieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy. 

1. Odwołanie przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na Projektowane postanowienie 

umowy; 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

3. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione 

w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 

aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

4. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo 

jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

5. W niniejszym postępowaniu, odwołanie wnosi się w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w lit. a. 
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6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej. 

7. Skarga do sądu przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym 

mowa w art. 519 ust. 1 ustawy. 

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.  

9. 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, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

10. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania 

12. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 

art. 577 ustawy.  

XVI. Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia z udziałem podwykonawców. 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 

pzp. 

6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób 

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji 

określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 – NIE DOTYCZY. 
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9. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego. 

10. Zamawiający, mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, zwanym dalej „RODO”,  poniżej podaje 

informacje i  zasady przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego: 

 

Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest Gorczański Park 

Narodowy z siedzibą w Porębie Wielkiej (zwane dalej: GPN lub Zamawiający) z siedzibą 

Gorczański Park Narodowy,  Poręba Wielka 590 adres e-mail: gpn@gorcepn.pl nr tel.:  18 

3317207 

Inspektor Ochrony Danych 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez GPN można 

kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres 

email: iod@gorcepn.pl  lub osobiście w siedzibie GPN. 

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Obsługa ruchu 
turystycznego w Gorczańskim Parku Narodowym w 2022 roku, znak postępowania: 271-
9/2021 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy 
z dnia 11 września 2019  r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze 
zm.), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 
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; obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych 
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do 
Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− prawo dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RODO). W przypadku gdy wykonanie 
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursu.− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 
RODO)*;− prawo żądania (na podstawie art. 18 RODO) od administratora ograniczenia 
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przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 
ust. 2 RODO 
**Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1  rozporządzenia 2016/679, nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie 
przysługuje Pani/Panu:− 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. Pozostałe informacje w SWZ. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy 

Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy 

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy dot. grupy kapitałowej 

Załącznik nr 6 – Wzór wykazu usług  

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia Wykonawcy  

 


