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I. Zamawiający:  
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
ul. Kolejowa-Wejmutka, 17-230 Białowieża 
NIP: 543-11-81-345 
REGON 050040006 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 
 
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym zgodnie z regulaminem 

udzielania zamówieo publicznych, opracowanym na podstawie przepisów, o których mowa 

w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 

późn. zm.), w związku z realizowanym projektem: „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych 

obszarach Natura 2000”, oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska 

LIFE+ nr LIFE08 NAT/PL/000510, pod nazwą: 

Renaturalizacja Narewki 
 

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”. 

 
III.  Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych hydrotechnicznych w ramach 
realizacji zadania C2a pn. „Renaturalizacja Narewki”, mającego za zadanie odtworzenie 
korzystnych warunków łowieckich poprzez spowolnienie odpływu wód z doliny Narewki. 
 
Nomenklatura wg CPV: 
 
45246000-3 – roboty w zakresie budowy rzek i kontroli p. powodziowej (regulacyjne) 
45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112330-7 – rekultywacja terenu (mechaniczne plantowanie urobku) 
 
Lokalizacja robót: 
 
Zadanie inwestycyjne renaturalizacja odcinka rzeki Narewki zlokalizowane jest w 
miejscowości Białowieża, gminie Białowieża (pow. hajnowski, województwo podlaskie), 
obrębie Podolany, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów: 361, 373, 
374, 375, 376, 377, 378, 379, 381. 
 
Główne roboty do wykonania: 
 
a) Renaturalizacja rzeki Narewki polegad będzie na wykonaniu nowego koryta wpisanego w 

trasę istniejących jeszcze starorzeczy. Renaturalizacja przewidziana jest do wykonania w km 
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37+830 do 39+196. Szerokośd dna rzeki 4-6 m, nachylenie skarp naturalne w granicach od 

prawie prostopadłego maksymalnie do nachylenia 1:1. Niweleta dna o spadku 0,22‰. W 

celu skierowania nurtu do renaturalizowanego koryta projektuje się przetamowania koryta 

regulacyjnego w ilości sztuk 5. Przy przetamowaniach projektuje się umocnienie kiszką 

faszynową 2xØ20 cm i długości ogółem 166 m. 

 

b) Przetamowanie koryta regulacyjnego zaprojektowane w celu skierowania nurtu rzeki do 

renaturalizowanego koryta. Jest to nasyp przegradzający trasę regulowaną o następujących 

parametrach: 

 szerokośd korony nasypu – 4,0 m, 

 nachylenie skarp: 

 od strony koryta renaturalizowanego – 1:3, 

 od strony odciętego koryta – 1:2, 

 korona nasypu na poziomie przyległego terenu. 

 

c) Umocnienia przetamowania – umocnienie skarpy od strony koryta renaturalizowanego 

opaską kiszkową faszynową 2xØ20 cm na poziomie przepływu najdłużej trwającego czyli na 

poziomie QNT. Koronę nasypu i skarpy powyżej poziomu wody projektuje się do obsiewu 

mieszanką traw miejscowego pochodzenia. 

Przetamowania zlokalizowane są po trasie renaturalizowanej rzeki Narewki w następujących 

kilometrach licząc od dołu: 

 38+218 – 38+248 (30 m), 

 38+606 – 38+636 (30 m), 

 38+838 – 38+878 (40 m), 

 38+958 – 38+994 (36 m), 

 39+166 – 39+196 (30 m). 

 

Realizacja prac budowlanych odbywad się będzie w jednym terminie, tj. od 1 sierpnia do 
30 września 2013 r. 
 
Szczegółowy opis i zakres robót określono w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, projekcie zagospodarowania terenu oraz w 
przedmiarze robót stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
Inne uwagi: 
 

 Stosowane wyroby budowlane powinny posiadad wymagane atesty umożliwiające ich 
stosowanie oraz stwierdzające ich nieszkodliwośd na środowisko oraz świadectwa zgodności 
poszczególnych dostaw materiałów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.  
 

 Wszystkie ewentualne nazwy urządzeo, wyrobów, surowców, technologii wykonania 
robót użyte w dokumentacji budowlano-wykonawczej są podane przykładowo i określają 
jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. 
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Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem spełniania 
przez nie parametrów równoważności określonych w dokumentacji i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót. 
 

 Planowana inwestycja znajduje się w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 
„Puszcza Białowieska” (PLC200004) i w obszarze chronionego krajobrazu „Puszcza 
Białowieska”, w związku z tym w ekspertyzach oraz decyzjach administracyjnych nałożono 
pewne ograniczenia, w tym dotyczące okresu wykonywania robót. W związku z tym należy 
zwrócid uwagę na uwarunkowania z tego wynikające, a zawarte w: 
a) dokumentacji projektowej, 
b) pozwoleniu na budowę wydanym przez Wojewodę Podlaskiego z 14.01.2013 r., znak: WI-
I.7840.7.39.2012.MS, 
c) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy 
Białowieża z dnia 24.10.2012 r., znak: IP.6730.46.2012, 
d) decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wydanej przez Starostę Hajnowskiego z 07.12.2011 
r., znak: RŚ.6341.54.2011.KŁ, 
e) decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku ustalającej warunki 
prowadzenia robót ziemnych z 14.02.2012 r., znak: WPN.670.1.4.2012.BM, 
f) planowanych do uzyskania zezwoleniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Białymstoku i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zezwalających na umyślne 
płoszenie i niepokojenie, niszczenie siedlisk, ostoi, miejsc odpoczynku, żerowania 
chronionych gatunków zwierząt, oraz osobników i siedlisk chronionych gatunków roślin – 
jeśli ww. ograny uznają złożenie wnioski w tej sprawie za zasadne, 
g) innych decyzjach i zezwoleniach uzyskanych przez Zamawiającego przed rozpoczęciem 
inwestycji. 
 
Podwykonawcy 
 
Wykonawca zobowiązany jest wskazad w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
powierzy Podwykonawcom. 
 
Okres gwarancji: 
 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty minimum 

36 miesięcy. 

Ubezpieczenie budowy: 
 
Wykonawca ubezpieczy budowę z tytułu szkód, które mogą zaistnied w związku ze 
zdarzeniami losowymi w zakresie powodzi, ulewnych deszczy, zalania, obsunięd ziemi i 
innych zdarzeo. 
 
Okres ubezpieczenia robót obejmuje cały cykl realizacyjny. 
 
Finansowanie zamówienia: 
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Zadanie (C2a) renaturalizacja Narewki, realizowane jest w ramach projektu „Ochrona orlika 
krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000” LIFE08 NAT/PL/00510, finansowanego 
przez instrument finansowy LIFE+ i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.  
 
IV. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 
 
V. Udzielenie zamówienia uzupełniającego 
 
1. Zamawiający w związku z realizacją zadania „Renaturalizacja Narewki”, zadanie C2a, 

planuje odtworzenie szóstego starorzecza. Rozpoczęto procedury mające na celu uzyskanie 

wszystkich niezbędnych zezwoleo. Planowany termin ich uzyskania to lipiec-sierpieo 2013 r. 

W związku z tym Zamawiający przewiduje możliwośd zlecenia wybranemu wykonawcy robót 

dodatkowych i rozszerzenia przedmiotu zamówienia o wykonanie kompleksowych prac 

budowlanych hydrotechnicznych, tj. odtworzenie pierwotnego koryta rzeki oraz wykonanie 

niezbędnego przetamowania.  

 

Lokalizacja robót:  

 

Gmina Białowieża, obręb Podolany, nr geod. działek 361, 380.  

 

Renaturalizacja rzeki Narewki polegad będzie na wykonaniu nowego koryta wpisanego w 

trasę istniejącego jeszcze starorzecza. Renaturalizacja przewidziana jest do wykonania w km 

39+036 do 39+080. Szerokośd dna rzeki 4-6 m, nachylenie skarp naturalne w granicach od 

prawie prostopadłego maksymalnie do nachylenia 1:1. Niweleta dna o spadku 0,22‰. W 

celu skierowania nurtu do renaturalizowanego koryta projektuje się przetamowania koryta 

regulacyjnego w liczbie 1 sztuki. Przy przetamowaniu projektuje się umocnienie kiszką 

faszynową 2xØ20 cm i długości około 20 m. Ze względu na ostre załamania linii brzegowej 

starego koryta projektuje się podobne umocnienie 2xØ20 cm na długości około 60 m trasy 

renaturalizowanej.  

 

Przetamowanie koryta regulacyjnego projektuje się w celu skierowania nurtu rzeki do 

renaturalizowanego koryta. Jest to nasyp przegradzający trasę regulowaną o następujących 

parametrach: 

 

 szerokośd korony nasypu – 4,0 m, 

 nachylenie skarp po obu stronach 1:3, 

 korona nasypu na poziomie przyległego terenu. 

 

Umocnienia przetamowania – projektuje się umocnienie skarpy opaską kiszkową faszynową 

2xØ20 cm na poziomie przepływu najdłużej trwającego, czyli na poziomie QNT. Koronę 

nasypu i skarpy powyżej poziomu wody projektuje się do obsiewu mieszanką traw 
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miejscowego pochodzenia. Przetamowanie zlokalizowane jest po trasie renaturalizowanej 

rzeki Narewki w  km 39+062. 

 

Renaturalizację odcinka rzeki Narewki zaprojektowano jako 4 niezależne zadania (odcinki 

rzeki). Podyktowane jest to uwarunkowaniami finansowymi (wykup terenu). Niniejszy 

odcinek oznaczony jest jako zadanie 1a. Jest on w całości wpisany w starorzecze znajdujące 

się po lewej stronie rzeki. Jest to własnośd należąca do gminy Białowieża. Na działce 

stanowiącej rzekę i należącej do Skarbu Paostwa w zarządzie Marszałka Województwa, 

projektowane jest jedynie przetamowanie, które skieruje nurt rzeki do koryta 

renaturalizowanego.  

Układ pionowy – profil podłużny projektowanego do renaturalizacji odcinka rzeki 

dostosowano do istniejących rzędnych dna istniejącego na początku i koocu rozpatrywanego 

odcinka. Spadek podłużny dna rzeki na tym odcinku po trasie regulacyjnej wynosi 0,231‰. Z 

uwagi na wydłużenie trasy renaturalizowanej w stosunku do trasy koryta regulacyjnego 

spadek podłużny uległ zmniejszeniu i wynosi 0,22‰. W wyniku zaprojektowanego spadku 

podłużnego prędkości przepływu wód średnich i niskich ulegną zmniejszeniu. Powodowad to 

będzie osadzanie rumowiska unoszonego i wleczonego w odcinkach koryta regulacyjnego 

włączonego do trasy renaturalizacyjnej. W rezultacie wystąpi wyrównanie dna w tym korycie 

i dostosowaniu niwelety na odcinkach renaturalizowanych. W związku z powyższym z 

upływem czasu lustro wody ułoży się na projektowanym poziomie.  

 

Przekrój poprzeczny i zabudowa brzegów. Przekrój poprzeczny koryta rzeki 

renaturalizowanego określono w oparciu o wartości przepływów charakterystycznych i 

projektowanych spadków podłużnych niwelety dna. Przeanalizowano także przekrój 

poprzeczny koryta regulacyjnego, jak również przekroje dolinowe oraz przekroje poprzeczne 

starorzeczy. Na podstawie ww. analiz zaprojektowano: 

 

 szerokośd dna 4-6 m; 

 nachylenie skarp naturalne w granicach od prawie prostopadłego, maksymalnie do 1:1. 

 

Nie przewiduje się żadnych robót związanych ze sztucznym formowaniem skarp koryta 

renaturalizowanego. W celu skierowania nurtu rzeki do tego koryta projektuje się 

przetamowanie koryta regulacyjnego o parametrach i lokalizacji podanych wyżej. Ze względu 

na ostre załamania linii brzegowej starego koryta projektuje się podobne umocnienie 2xØ20 

cm na długości około 60 m.  

 

2. Udzielenie zamówienia dodatkowego zostanie dokonane na podstawie kosztorysu 

ofertowego za wykonanie zamówienia uzupełniającego, sporządzonego na podstawie 

przekazanego przez Zamawiającego przedmiaru robót (po otrzymaniu pozwolenia na 
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budowę), przedstawionego przez wybranego Wykonawcę, oraz akceptacji kosztorysu przez 

Zamawiającego. 

 

3. W przypadku zaakceptowania zaproponowanej przez Wykonawcę kwoty brutto z ww. 

kosztorysu ofertowego (za wykonanie roboty dodatkowej), wynagrodzenie ryczałtowe brutto 

w kwocie zgodnej ze złożoną ofertą, dotyczące zamówienia podstawowego (przedstawione 

na formularzu 1), zostanie powiększona o tę kwotę. 

 

4. Niniejsza zmiana zostanie dokonana za pomocą aneksu do umowy będącej załącznikiem 

do przedmiotowej SIWZ. 

VI. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych 
 
VII.  Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej 
 
VIII. Termin wykonania zamówienia 
 
Prace budowlane hydrotechniczne: od 01.08.2013 r. do 30.09.2013 r. 
 
Prace geodezyjne: od podpisania umowy do 31.12.2013 r. 
 
IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące:  
 

1) posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
wykonawca zrealizował co najmniej 1 robotę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością 
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia obejmującą co najmniej 
następujący zakres: 
 

 roboty regulacyjne koryt rzek oraz wykonanie opasek brzegowych albo umocnieo 
liniowych oraz sztucznych, powierzchniowych umocnieo brzegów rzek. 
 
Wymaga się, aby wartośd co najmniej jednej roboty odpowiadającej swoim rodzajem ww. 
robotom wynosiła minimum 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100) 
 
Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu wykonanych robót 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (formularz nr 3 do SIWZ) oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 



Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000 LIFE08 NAT/PL/000510 

 

Strona 8 z 21 
 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukooczone. 
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:  
 
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował sprzętem 
niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. co najmniej jedną koparką gąsienicową z 
kompletem podkładów (materacy) o pojemności łyżki powyżej 0,6 m3, spycharkę 
gąsienicową, ciągnik rolniczy o mocy minimum 30 KM z przyczepą samowyładowczą.  
 
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na 
formularzu nr 7 do SIWZ.  
 
W przypadku nie dysponowania ww. sprzętem, należy przedstawid pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia. 
 
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  
 
Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie 
dysponowad co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, 
posiadającą uprawnienia do prowadzenia robót w specjalności wodno-melioracyjnej lub 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeo (obiekty budowlane gospodarki wodnej, obiekty 
budowlane melioracji wodnych) z potwierdzeniem przynależności do Izby Inżynierów 
Budownictwa.  
 
W przypadku nie dysponowania takimi osobami, należy przedstawid pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.  
 
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego formularza nr 4 
do SIWZ.  
 
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
 
Dla spełnienia powyższego warunku Wykonawca:  
 

 musi posiadad środki finansowe lub zdolnośd kredytową w wysokości nie mniejszej niż 
100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100), 
 

 musi byd ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
 
Ocena spełniania tych warunków zostanie dokonana na podstawie złożonego dokumentu 
wymienionego w pkt. X. 4 oraz 5 SIWZ. 
 
2. Wykonawca może polegad na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (w 
zakresie wymaganym w zamówieniu), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnid Zamawiającemu, 
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iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
3. Wykonawcą może byd osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o zamówienie.  
 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad się o zamówienie.  
 

5. Oferty składane wspólnie (Konsorcja, Spółki Cywilne).  
 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku 
Wykonawcy ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  
 
2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez 
notariusza, musi znajdowad się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno 
zawierad w szczególności wskazanie: postępowania (nazwę) o zamówienie publiczne, 
którego dotyczy; wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; ustanowionego 
Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, daty udzielenia pełnomocnictwa.  
 
3) Dokument pełnomocnictwa musi byd podpisany przez udzielających pełnomocnictwa. 
Podpisy muszą byd złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeo woli 
wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.  
 
4) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniad 
następujące wymagania:  
 
a) oferowane warunki realizacji zamówienia muszą byd złożone na załączonym formularzu 
ofertowym (formularz nr 1) podpisanym przez Pełnomocnika,  
 
b) do oferty zostaną dołączone dokumenty wymienione w pkt X. 7-10 dotyczące każdego 
Wykonawcy (Wspólnika), podpisane przez jego upełnomocnionych przedstawicieli i 
Pełnomocnika oraz pozostałe dokumenty wymienione w pkt X. 1-6, które łącznie będą 
potwierdzały spełnienie przez Wykonawców występujących wspólnie warunków udziału w 
przetargu, o których mowa w rozdziale IX niniejszej SIWZ, podpisane przez Pełnomocnika. 
 
5) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do 
Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, 
korespondencję itp.  
 
6) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądad wykonania umowy w 
całości przez jednego lub od wszystkich łącznie lub od każdego z osobna Wykonawców 
występujących wspólnie. 
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7) Przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia (w przypadku wybrania 
oferty wspólnej) Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę wykonawców 
występujących wspólnie (patrz pkt XVII SIWZ).  
 
X.  Wykaz oświadczeo i dokumentów, jakie mają dostarczyd Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu  
 
Wykonawcy złożą następujące dokumenty i wypełnione formularze: 
 
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w pkt. IX niniejszej SIWZ, których opis sposobu oceny spełnienia został 
podany w ogłoszeniu o zamówieniu i pkt. IX SIWZ, Zamawiający żąda w formie oryginału lub 
poświadczonej kserokopii za zgodnośd z oryginałem następujących dokumentów: 
 
1. Oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożonego na 
formularzu nr 2 – w formie oryginału.  
 
2. Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym określonym w rozdziale IX ust. 1 
pkt. 2 SIWZ stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukooczone (referencje lub 
protokoły odbiorów lub inne w formie poświadczonych przez Wykonawcę za zgodnośd 
kserokopii) – zgodnie z formularzem nr 3 – w formie oryginału. 
 
3. Wykazu osób, które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami łącznie z 
oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia – złożony na formularzu nr 4 – w formie oryginału. W przypadku, 
kiedy Wykonawca w wykazie wskaże osoby, którymi będzie dysponował musi załączyd do 
niego pisemne zobowiązania (umowy lub oświadczenia) innych podmiotów o udostępnieniu 
tych osób. 
 
4. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  
 
5. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokośd posiadanych środków finansowych 
lub zdolnośd kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 
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6. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeo technicznych dostępnych Wykonawcy 
usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 
dysponowania tymi zasobami – na formularzu nr 7 – w formie oryginału. 
 
7. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia złożonego na  formularzu nr 5 – w formie 
oryginału. 
 
8. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru (w formie kserokopii poświadczonej za 
zgodnośd z oryginałem), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenia (formularz nr 6 – w formie oryginału).  
 
9. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert w formie kserokopii poświadczonej za zgodnośd z 
oryginałem.  
 
10. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert w formie kserokopii 
poświadczonej za zgodnośd z oryginałem.  
 
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
 
Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt. X. 8-10 składają dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  
 
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek społeczne na ubezpieczenie i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
 
Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny byd wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, a w pkt 2 – 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
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Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2 zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z ich tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę za zgodnośd. 
 
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych 
walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty 
przyjmie kurs NBP z dnia otwarcia ofert. 
 
Inne uwagi: 
 
Ocena zgodności ofert z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 
analizy dokumentów i oświadczeo, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie.  
 
Ocena spełniania warunków opisanych w pkt IX SIWZ nastąpi na podstawie oświadczeo i 
dokumentów, o których mowa w rozdziale X SIWZ i zostanie dokonana zgodnie z formułą 
„SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA”. 
 
Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży 
wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale X, a ich treśd 
będzie potwierdzała spełnienie warunków. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych 
informacji mających wpływ lub mogących mied wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania, nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert, złożenie oferty, 
która nie będzie spełniad wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub będzie 
naruszad przepisy zawarte w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz w „Regulaminie udzielania zamówieo” Polskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z jego dalszego udziału 
w postępowaniu. 
 
XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeo i dokumentów 
 
1. Uprawnionymi osobami Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:  
 

 Pan Adam Zbyryt – tel. 663437770  

 Pan Włodzimierz Stepaniuk – tel. 883385668 
 
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia, informacje 
itp. (dalej zbiorczo „Korespondencja”) – Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 
 
2. Zamawiający dopuszcza składanie „Korespondencji” za pomocą telefaksu na nr (085) 664-
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22-55, lub poczty elektronicznej na adres azbyryt@ptop.org.pl, ale musi byd ona 
niezwłocznie potwierdzona na piśmie.  
 
3. Wykonawca może zwrócid się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedmiotu zamówienia.  
 
4. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnieo, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego na mniej niż 3 dni 
przed otwarciem ofert.  
 
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnieo, Zamawiający może udzielid wyjaśnieo albo pozostawid wniosek bez rozpoznania. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
 
6. Treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na swojej stronie 
internetowej, bez ujawniania źródła zapytania oraz przekaże Wykonawcom, którzy pobrali 
SIWZ.  
 
7. W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający może zmienid treśd SIWZ.  
 
8. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie przekazana 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępniona na stronie internetowej 
Zamawiającego.  
 
9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ 
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu 
składania ofert, Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ 
oraz zamieści informację na stronie internetowej.  
 
XII. Wadium 
 
1. Oferta powinna byd zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięd tysięcy 
złotych 00/100).  
 
Wadium należy wnieśd przed upływem terminu składania ofert.  
 
2. Wadium może byd wniesione w formie:  
 
pieniężnej – przelewem na rachunek bankowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, ul. 
Kolejowa-Wejmutka, 17-230 Białowieża, w PEKAO S.A. w Białymstoku 08 1240 5211 1111 
0000 4921 4273. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona. 
UWAGA: w tytule przelewu powinien znaleźd się opis: „Renaturalizacja Narewki”. Kopię 
dowodu wpłaty wadium należy załączyd do oferty. 
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a) poręczeo bankowych lub poręczeo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
 
b) gwarancji bankowych,  
 
c) gwarancji ubezpieczeniowych,  

 

d) 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 Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. 
U. z 9 marca 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).  
 
Dokumenty potwierdzające złożenie wadium w innej formie niż pieniężna, winny byd 
wystawione na Zamawiającego i złożone przed upływem terminu składania ofert w 
oryginale w jego siedzibie (ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), a w ofercie należy umieścid 
poświadczoną za zgodnośd kserokopię. 
 
Z treści gwarancji winno wynikad bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone 
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku gdy Wykonawca: 
 
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
b) odmówi podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
c) zawarcie umowy stało się nie możliwe z winy Wykonawcy, 
d) przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe. 
 
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców dokument poręczenia lub gwarancji wadialnej może byd złożony przez 
Pełnomocnika.  
 
4. Wszelkie dokumenty zabezpieczające wadium winny byd ważne, co najmniej przez okres 
związania ofertą, tj. 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.  
 
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza.  
 
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  
 
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert.  
 
8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
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na rachunek wskazany przez Wykonawcę.  
 
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 
 
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
b) odmówi podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
c) zawarcie umowy stało się nie możliwe z winy Wykonawcy, 
d) przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe. 
 
XIII. Termin związania ofertą 
 
1. Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z wybranym 
Wykonawcą, ale nie dłużej niż 30 dni.  
 
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzieo, w którym upływa terminu 
składania ofert.  
 
XIV. Opis sposobu przygotowania ofert 
 
1. Ofertę stanowi komplet wszystkich wymaganych dokumentów.  
 
1.1.  Oferowane warunki realizacji zamówienia muszą byd złożone na załączonym formularzu 
ofertowym (formularz nr 1), do którego należy załączyd wszystkie dokumenty wymagane 
postanowieniami punktu X SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, 
formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty muszą byd podpisane przez 
Pełnomocnika.  
 
1.2.  W przypadku, gdy Wykonawca, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, wszystkie zapisane 
strony kopii dokumentu wchodzące w skład oferty muszą byd potwierdzone za zgodnośd z 
oryginałem przez osobę (lub osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią 
dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa. Poświadczenie za zgodnośd winno byd sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką.  
 
2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z wymaganiami SIWZ.  
 
3. Wykonawca ma prawo złożyd tylko jedną ofertę.  
 
3.1. Oferta powinna byd sporządzona w języku polskim, w maszynopisie lub ręcznie pismem 
czytelnym i podpisana oryginalnie przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
 
3.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno byd dołączone do oferty o ile nie wynika 
ono z dokumentów załączonych do oferty.  
 
3.3. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny byd parafowane przez 
osobę podpisującą ofertę.  
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3.4. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treśd winny byd podpisane przez 
upoważnioną do tego osobę i kolejno ponumerowane.  
 
4. Wykonawca złoży ofertę w kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, zaadresowanej do 
Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:  
 

Renaturalizacja Narewki 
 

Nie otwierad przed 18.02.2013 r. do godz. 10:15 

 
5. Wykonawca może wprowadzid zmiany lub wycofad złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu, przed terminem składania ofert.  
 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, 
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 4, a koperta będzie dodatkowo 
oznaczona określeniami „ZMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną 
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do 
oferty.  
 
6. Wykonawca uprawniony jest do zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie 
mogą byd udostępniane innym uczestnikom postępowania i osobom trzecim.  
 
Informacje te winny byd umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozo-
stałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerowad w taki sposób, aby 
umożliwid ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachowad ciągłośd numeracji 
stron oferty).  
 
Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwa (firmy) oraz adres, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach.  
 
7. Ofertę i załączniki należy przygotowad zgodnie z treścią załączonych do niniejszej SIWZ 
formularzy.  
 
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu. 
 
XV.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Ofertę należy złożyd w biurze Zamawiającego (ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok) w terminie 
do 18.02.2013 r. do godz. 10:00.  
 
2. Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w biurze Zamawiającego – adres jw. 
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18.02.2013 r. o godz. 10:15.  
 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyd 
na sfinansowanie zamówienia.  
 
Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych: nazwa i adres 
Wykonawcy, cena, udzielona gwarancja, termin płatności, termin realizacji. 
 
4. Oferty złożone po terminie jw. – bez otwierania zostaną niezwłocznie zwrócone 
Wykonawcy.  
 
XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
znaczenie kryteriów i sposób oceny ofert 
 
1. Oferent powinien przedstawid całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 

 
2. W ramach ceny ofertowej Wykonawca jest zobowiązany uwzględnid wszelkie inne koszty 
związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. wynikające z:  

 
a) organizacji zaplecza i placu budowy, utrzymanie oraz jego rozbiórka i uporządkowanie 
terenu po zakooczeniu budowy,  

b) wykonania i utrzymania dróg tymczasowych niezbędnych do wykonania zamówienia,  

c) wszelkich robót tymczasowych,  

d) czasowego zajęcia pasa technologicznego, w tym ewentualne odszkodowania dla 
właścicieli nieruchomości,  

e) zapewnienia nadzorów jednostek uzgadniających przy prowadzeniu robót w sąsiedztwie 
dróg publicznych i innych urządzeo technicznych zgodnie z uzgodnieniami tych jednostek, 

f) innych decyzji i uzgodnieo, np. planowanej do uzyskania decyzji RDOŚ i GDOŚ dotyczącej 
umyślnego płoszenia i niepokojenia zwierząt gatunków chronionych, 

g) raportu z 2011 r. pn.: „Fauna i flora koryta rzeki Narewki oraz jej starorzeczy na odcinku 
położonym od granicy paostwa do mostu w m. Białowieża przy ul. Parkowej. Ocena wpływu 
planowanej renaturalizacji rzeki” autorstwa prof. Alicji Boroo i współpracowników, 

h) decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku ustającej warunki 
prowadzenia robót ziemnych, z dnia 14.02.2012 r., znak: WPN.670.1.4.2012.BM, 

i) przygotowania całego zadania do odbioru koocowego (wykoszenie trawy na skarpach, 
wycięcie chwastów i zarośli, naprawa ewentualnego uszkodzenia skarp wynikające z tytułu 
opadów atmosferycznych),  

j) wytyczenia przez geodetę trasy rzeki oraz inwentaryzację powykonawczą oraz zmiany w 
operacie ewidencji gruntów, połączenie działek w dolinie rzeki Narewki, gmina Białowieża, 
(około 12), należących do Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (wskazanych przez 
Zamawiającego po podpisaniu umowy), 

k) ubezpieczenia budowy,  

l) wykonania i umieszczenia tablic informacyjnych,  

m) inne wynikające z dokumentacji projektowej, SIWZ oraz projektu umowy.  
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3. Cena oferty musi byd podana w PLN liczbowo oraz słownie i określona z dokładnością do 
jednego grosza. 
 
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz w okresie realizacji 
zamówienia. 
 
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczenia w walutach obcych. 

 
 

Cena ofertowa brutto – 100% 

 

Kryterium cena brutto 

Ocena w ramach kryterium Cena brutto (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego 

wzoru: 

 Ccn 
Kc =  ----------   x 100 

Cco  
gdzie: 

Ccn – oznacza najniższą zaproponowaną cenę brutto, 

Cco – oznacza cenę brutto zaproponowaną w badanej ofercie, 

Kc – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę 

punktów Kc.  

6. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz niniejszej SIWZ.  
 
7. Jeżeli nie będzie można dokonad wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert 
dodatkowych.  
 
8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe i inne omyłki. 
 
9. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli: 
 
a) jest niezgodna z przepisami, o których mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) wraz z „Regulaminem udzielania 
zamówieo” Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków,                                             
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b) jej treśd nie odpowiada treści SIWZ, 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
g) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, 
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  
 
10. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądad od Wykonawcy wyjaśnieo 
dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca składa wyjaśnienia na piśmie.  
 
11. O wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa 
Ochrony Ptaków – www.prop.org.pl. 
 
XVII. Formalności do spełnienia po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
 
1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą. 
 
2. Zawarcie umowy z podmiotami składającymi ofertę wspólną poprzedzone będzie wpisem 
do umowy klauzuli dotyczącej odpowiedzialności solidarnej za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy, oraz przedłożeniem umowy konsorcjum, zawierającej, co najmniej: 
 
a) zobowiązania do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
c) czas obowiązywania umowy, który nie może byd krótszy niż okres obejmujący realizację 
zamówienia oraz czas trwania rękojmi i gwarancji. 
 
3. Podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 
może nastąpid od dnia ogłoszenia wyników o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
 
1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% zaoferowanej ceny, które służy do pokrycia roszczeo z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy.  
 
2. Wykonawca zaproponuje formę wniesienia zabezpieczenia: w pieniądzu, poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 
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Przedsiębiorczości (Dz. U. z 9 marca 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Gwarancje 
powinny byd bezwarunkowe.  
 
Na poczet należytego wykonania umowy może byd zaliczone wadium wraz z odsetkami 
wniesione w pieniądzu. W przypadku wyboru innej formy zabezpieczenia niż w pieniądzu, 
dokumenty potwierdzające złożenie zabezpieczenia, winny byd wystawione na 
Zamawiającego.  
 
3. Zabezpieczenie może byd wniesione w jednej lub kilku formach.  
 
4. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a 30 % zostanie zwrócone 30 dni po 
upływie okresu gwarancji o ile Zamawiający nie wykorzysta go do zaspokojenia roszczeo 
związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.  
 
5. Zabezpieczenie powinno byd wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy.  
 
6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 
zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, o ile nie wykorzysta go do 
zaspokojenia swoich roszczeo związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
umowy lub obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę.    
 
XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 
 
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę wg załączonego wzoru – 
załącznik nr 1. 
 
2. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z Podwykonawców w umowie zostanie 
określony zakres robót przewidziany do wykonania przez Podwykonawców. 
 
XX. Postanowienia koocowe 
 
W sprawach nieunormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie ustawa z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz „Regulamin 
udzielania zamówieo” Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.                                            
 
XXI. Wykaz załączników i formularzy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Wykaz załączników: 
 
Załącznik nr 1 – Wzór umowy 
Załącznik nr 2 – Karta gwarancyjna jakości obiektu budowlanego 
Załącznik nr 3 – Przedmiar robót 
Załącznik nr 4 – Informacja dotycząca bezpieczeostwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
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Załącznik nr 5 – Projekt zagospodarowania terenu 
Załącznik nr 6 – Projekt budowlany 
Załącznik nr 7 – Specyfikacja techniczna 
Załącznik nr 8 – Raport „Fauna i flora koryta rzeki Narewki oraz jej starorzeczy na odcinku 
położonym od granicy paostwa do mostu w m. Białowieża przy ul. Parkowej. Ocena wpływu 
planowanej renaturalizacji rzeki”  

 

Wykaz formularzy: 
 
Formularz nr 1 – Formularz ofertowy 
Formularz nr 2 – Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 
Formularz nr 3 – Doświadczenie Wykonawcy 
Formularz nr 4 – Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia. 
Formularz nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
Formularz nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania 
Formularz nr 7 – Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem niezbędnym do wykonania 

zamówienia 

 


