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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 Zamówień” Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków 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 pt. „Ochrona orlika 
krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000”, oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finanso-
wego dla Środowiska LIFE+ nr LIFE08 NAT/PL/000510, pod nazwą: 
 

Renaturalizacja Narewki (etap II) 
 

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Za-
mówienia, zwaną dalej „SIWZ”. 
 
III.  Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych hydrotechnicznych i prac geode-
zyjnych w ramach realizacji zadania C2a pn. „Renaturalizacja Narewki”, mającego za zadanie od-
tworzenie korzystnych warunków łowieckich poprzez spowolnienie odpływu wód z doliny Na-
rewki. 
 
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, 365, 8/1, 368/2, 380.  
 
Główne roboty do wykonania: 
 
a) Renaturalizacja rzeki Narewki polegać będzie na wykonaniu nowego koryta wpisanego w 
trasę istniejących jeszcze starorzeczy. Renaturalizacja przewidziana jest do wykonania w km: 

 36+654 do 37+762, niweleta dna o spadku 0,39‰, szerokość dna rzeki 6-18 m, nachylenie 
skarp naturalne w granicach od prawie prostopadłego maksymalnie do nachylenia 1:1. W celu 
skierowania nurtu do renaturalizowanego koryta projektuje się przetamowania koryta regulacyj-
nego w liczbie 4 sztuk. 

 39+020 do 39+080, niweleta dna o spadku 0,22‰, szerokość dna rzeki 6 m, nachylenie skarp 
naturalne w granicach od prawie prostopadłego maksymalnie do nachylenia 1:1. Wykonanie jed-
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nego niepełnego przetamowania w postaci nasypu ziemnego, przegradzającego część koryta regu-
lacyjnego rzeki tak, aby utrzymać szerokość dna wynoszącą 6 m. 
 
b) Przetamowanie koryta regulacyjnego zaprojektowane w celu skierowania nurtu rzeki do re-
naturalizowanego koryta. Jest to nasyp przegradzający trasę regulowaną o następujących parame-
trach: 

 szerokość 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 po-
ziomie QNT. Koronę nasypu i skarpy powyżej poziomu wody projektuje się do obsiewu mieszan-
ką traw miejscowego pochodzenia. Przetamowania zlokalizowane są po trasie renaturalizowanej 
rzeki Narewki w następujących kilometrach licząc od dołu: 
 

 37+564 – 37+578, 

 37+816 – 37+830, 

 38+116 – 38+142, 

 38+220 – 38+244, 

 39+042. 
 
Realizacja prac budowlanych hydrotechnicznych odbywać się będzie w terminie: 01.08–
30.09.2014 r. 
 
Szczegółowy opis i zakres robót określono w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nej wykonania i odbioru robót, projekcie zagospodarowania terenu oraz w przedmiarze robót 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 
 
Inne uwagi: 
 

 Stosowane wyroby budowlane powinny posiadać wymagane atesty umożliwiające ich stoso-
wanie oraz stwierdzające ich nieszkodliwość na środowisko oraz świadectwa zgodności poszcze-
gólnych dostaw materiałów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.  
 

 Wszystkie ewentualne nazwy urządzeń, wyrobów, surowców, technologii wykonania robót 
użyte w dokumentacji budowlano-wykonawczej są podane przykładowo i określają jedynie mini-
malne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zamawiający dopuszcza za-
stosowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem spełniania przez nie parametrów równo-
ważności określonych w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
 

 Planowana inwestycja znajduje się na Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Puszcza Bia-
łowieska” (PLC200004) i na 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 zwrócić uwagę na uwarunkowania 
z tego wynikające, a zawarte w: 
a) dokumentacji projektowej, 
b) pozwoleniu na budowę wydanym przez Wojewodę Podlaskiego z dnia 23.10.2013 r., znak: 
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WI-I.7840.7.26.2012.MS, oraz pozwoleniu z dnia 01.04.2014 r., znak: WI-I.7840.7.4.2014.MS, 
c) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Biało-

wieża z dnia 07.05.2013 r., znak: IP.6733.2.2013, oraz z dnia 12.03.2013 r., znak: 
IP.6733.1.2013 r. 

d) decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wydanej przez Starostę Hajnowskiego z dnia 07.05.2013 
r., znak: OS.6341.23.2013.AM, oraz z dnia 13.11.2013 r. znak: OS.6341.69.2013.KI, 

e) decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku ustalającej warunki pro-
wadzenia robót ziemnych z dnia 17.12.2013 r., znak: WPN.670.1.132.2013.JŁ, oraz z dnia 
25.06.2013 r., znak: WPN.670.1.87.2013.BM, 

f) zezwoleniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i/lub Generalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska, zezwalających na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 
51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 – jeśli w trakcie prowadzenia prac osoba sprawująca nadzór przyrodni-
czy uzna, że jest ono wymagane, 

g) ewentualnie innych decyzjach i zezwoleniach uzyskanych przez Zamawiającego przed rozpo-
częciem inwestycji lub w czasie jej trwania jeśli zajdzie taka potrzeba. 

 
Podwykonawcy 
 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać 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 zaistnieć w związku ze zdarzeniami 
losowymi w zakresie powodzi, ulewnych deszczy, zalania, obsunięć ziemi i innych. 
 
Okres ubezpieczenia robót obejmuje cały cykl realizacyjny. 
 
Finansowanie zamówienia: 
 
Zadanie (C2a) renaturalizacja Narewki, realizowane jest w ramach projektu „Ochrona orlika krzy-
kliwego na wybranych obszarach Natura 2000” LIFE08 NAT/PL/00510, finansowanego przez in-
strument finansowy LIFE+ i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
 
IV. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 
 
V. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych 
 
VI.  Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej 
 
VII. Termin wykonania zamówienia 
 
Prace budowlane hydrotechniczne: od 01.08.2014 r. do 30.09.2014 r. 
 
Prace geodezyjne: od dnia podpisania umowy do 30.11.2014 r. 
 
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
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tych warunków 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  
 

1) posiadania uprawnień 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 jedną robotę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom bu-
dowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia obejmującą co najmniej następujący zakres: 
 

 roboty regulacyjne koryt rzek oraz wykonanie opasek brzegowych albo umocnień liniowych 
oraz sztucznych, powierzchniowych umocnień brzegów rzek. 
 
Wymaga się, aby wartość co najmniej jednej roboty odpowiadającej swoim rodzajem ww. robo-
tom 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 załą-
czeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:  
 
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował sprzętem nie-
zbędnym do realizacji zamówienia, tj. co najmniej jedną koparką gąsienicową z kompletem pod-
kładów (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 niedysponowania ww. sprzętem, należy przedstawić 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 dys-
ponować co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posia-
dającą uprawnienia do prowadzenia robót w specjalności wodno-melioracyjnej lub konstrukcyj-
no-budowlanej bez ograniczeń (obiekty budowlane gospodarki wodnej, obiekty budowlane me-
lioracji wodnych) z potwierdzeniem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.  
 
W przypadku niedysponowania takimi osobami, należy przedstawić pisemne zobowiązanie in-
nych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.  
 
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego formularza nr 4 do 
SIWZ.  
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5) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
 
Dla spełnienia powyższego warunku Wykonawca:  
 

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

 musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 
 
Ocena spełniania tych warunków zostanie dokonana na podstawie złożonego dokumentu wy-
mienionego w pkt. IX. 4 oraz 5 SIWZ. 
 
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdol-
nych 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 udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pi-
semne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
3. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiada-
jąca osobowości prawnej, która ubiega się o zamówienie.  
 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.  
 

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

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wyko-
nawcy ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego.  
 
2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
notariusza, musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno 
zawierać w szczególności wskazanie: postępowania (nazwę) o zamówienie publiczne, którego 
dotyczy; wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienio-
nych z nazwy z określeniem adresu siedziby; ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego 
umocowania, daty udzielenia pełnomocnictwa.  
 
3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez udzielających pełnomocnictwa. Podpi-
sy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we 
właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.  
 
4) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące 
wymagania:  
 
a) oferowane warunki realizacji zamówienia muszą być złożone na załączonym formularzu ofer-
towym (formularz nr 1) podpisanym przez Pełnomocnika,  
 
b) do oferty zostaną dołączone dokumenty wymienione w pkt IX. 7–10 dotyczące każdego 
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Wykonawcy (Wspólnika), podpisane przez jego upełnomocnionych przedstawicieli i Pełno-
mocnika oraz pozostałe dokumenty wymienione w pkt IX. 1–6, które łącznie będą potwierdzały 
spełnienie przez Wykonawców występujących wspólnie warunków udziału w przetargu, o któ-
rych mowa w rozdziale VIII 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, koresponden-
cję itp.  
 
6) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości 
przez jednego lub od wszystkich łącznie lub od każdego z osobna Wykonawców występujących 
wspólnie. 
 
7) Przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia (w przypadku wybrania ofer-
ty wspólnej) Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę wykonawców występują-
cych wspólnie (patrz pkt XVI SIWZ).  
 
IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu po-
twierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wyklu-
czeniu  
 
Wykonawcy złożą następujące dokumenty i wypełnione formularze: 
 
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt. VIII niniejszej SIWZ, których opis sposobu oceny spełnienia został podany w 
ogłoszeniu o zamówieniu i pkt. IX SIWZ, Zamawiający żąda w formie oryginału lub poświad-
czonej kserokopii za zgodność z oryginałem następujących dokumentów: 
 
1. Oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożonego na for-
mularzu nr 2 – w formie oryginału.  
 
2. Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wie-
dzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swo-
im rodzajem robotom budowlanym określonym w rozdziale VIII ust. 1 pkt. 2 SIWZ stanowią-
cym przedmiot zamówienia z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztu-
ki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje lub protokoły odbiorów lub inne w formie 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność kserokopii) – zgodnie z formularzem nr 3 – w 
formie oryginału. 
 
3. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpo-
wiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbęd-
nych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz infor-
macją o podstawie do dysponowania tymi osobami łącznie z oświadczeniem, że osoby, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – złożony na 
formularzu nr 4 – w formie oryginału. W przypadku, kiedy Wykonawca w wykazie wskaże oso-
by, którymi będzie dysponował musi załączyć do niego pisemne zobowiązania (umowy lub 
oświadczenia) innych podmiotów o udostępnieniu tych osób. 
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4. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzające-
go, 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 wykonaw-
ca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu skła-
dania ofert. 
 
6. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy 
usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dyspo-
nowania 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 zgodność 
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 oświad-
czenia (formularz nr 6 – w formie oryginału).  
 
9. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające-
go, 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 zgodność z oryginałem.  
 
10.  Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zale-
ga 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 postępowa-
niu o udzielenie zamówienia albo składania ofert w formie kserokopii poświadczonej za zgod-
ność z oryginałem.  
 
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
 
Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast doku-
mentów, o których mowa w pkt. IX. 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 być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
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przed upływem terminu składania ofert, a w pkt 2 – na 3 miesiące przed upływem terminu skła-
dania ofert. 
 
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 dokumen-
tem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, ad-
ministracyjnym 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 zgodność. 
 
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 oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie.  
 
Ocena spełniania warunków opisanych w pkt VIII SIWZ nastąpi na podstawie oświadczeń i do-
kumentów, o których mowa w rozdziale IX SIWZ i zostanie dokonana zgodnie z formułą 
„SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA”. 
 
Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży wszyst-
kie wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale IX, a ich treść będzie po-
twierdzała spełnienie warunków. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mają-
cych wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, nie wniesienie 
wadium do upływu terminu składania ofert, złożenie oferty, która nie będzie spełniać wymogów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub będzie naruszać 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 Zamówień” Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, spowoduje wy-
kluczenie Wykonawcy z jego dalszego udziału w postępowaniu. 
 
X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów 
 
1. Uprawnionymi osobami Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:  
 

 mgr inż. Adam Zbyryt – tel. 663437770  

 mgr inż. Włodzimierz Stepaniuk – tel. 883385668 
 
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia, informacje itp. 
(dalej zbiorczo „Korespondencja”) – Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pomocą 
poczty elektronicznej (drogą mailową na adres: azbyryt@ptop.org.pl) lub za pomocą telefaksu na 
nr (085) 664-22-55. 
 
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i przedmiotu zamówienia za pomocą jednej z wyżej wymienio-
nych dróg (pkt. X ust. 1). 
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3. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem 
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego na mniej niż 4 dni przed otwarciem ofert.  
 
4. Jeżeli wniosek (pismo) o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielo-
nych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
 
6. Treść zapytań 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, Za-
mawiający może zmienić treść SIWZ.  
 
8. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie przekazana Wykonaw-
com, 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 in-
formację na stronie internetowej.  
 
XI. Wadium 
 
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych 00/100).  
 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  
 
2. Wadium może być wniesione w formie:  
 
pieniężnej – przelewem na rachunek bankowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, ul. Ko-
lejowa-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 znaleźć się opis: „Renaturalizacja Narewki (etap II)”. Kopię 
dowodu wpłaty wadium należy załączyć do oferty. 
 
a) poręczeń bankowych lub poręczeń 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 być 
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wystawione na Zamawiającego i złożone przed upływem terminu składania ofert w ory-
ginale w jego siedzibie (ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), a w ofercie należy umieścić po-
świadczoną za zgodność kserokopię. 
 
Z treści gwarancji winno wynikać 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 niemożliwe z winy Wykonawcy, 
d) przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe. 
 
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wy-
konawców dokument poręczenia lub gwarancji wadialnej może być złożony przez Pełnomocnika.  
 
4. Wszelkie dokumenty zabezpieczające wadium winny być ważne, co najmniej przez okres zwią-
zania ofertą, tj. 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.  
 
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty naj-
korzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza.  
 
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wa-
dium 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 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. 
 
XII. 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 dzień, w którym upływa terminu składania 
ofert.  
 
XIII. Opis sposobu przygotowania ofert 
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1. Ofertę stanowi komplet wszystkich wymaganych dokumentów.  
 
1.1.  Oferowane warunki realizacji zamówienia muszą być złożone na załączonym formularzu 
ofertowym (formularz nr 1), do którego należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane posta-
nowieniami punktu IX SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, formularz 
ofertowy oraz inne wymagane dokumenty muszą być podpisane przez Pełnomocnika.  
 
1.2.  W przypadku, gdy Wykonawca, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, wszystkie zapisane stro-
ny kopii dokumentu wchodzące w skład oferty muszą być potwierdzone za zgodność z orygina-
łem przez osobę (lub osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu okre-
ślającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Po-
świadczenie za zgodność winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu 
np. wraz z imienną pieczątką.  
 
2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z wymaganiami SIWZ.  
 
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  
 
3.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w maszynopisie lub ręcznie pismem 
czytelnym i podpisana oryginalnie przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
 
3.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z 
dokumentów załączonych do oferty.  
 
3.3. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę.  
 
3.4. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane przez upoważ-
nioną do tego osobę i kolejno ponumerowane.  
 
4. Wykonawca złoży ofertę w kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, zaadresowanej do Za-
mawiającego oraz opisanej w następujący sposób:  
 

Renaturalizacja Narewki (etap II) 
 

Nie otwierać przed 12.06.2013 r. do godz. 10:15 
 
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warun-
kiem, 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 określe-
niami „ZMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwiera-
niu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty.  
 
6. Wykonawca uprawniony jest do zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębior-
stwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udo-
stępniane innym uczestnikom postępowania i osobom trzecim.  
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Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozo-
stałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożli-
wić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron ofer-
ty).  
 
Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwa (firmy) oraz adres, a także infor-
macji dotyczącej ceny.  
 
7. Ofertę i załączniki należy przygotować zgodnie z treścią załączonych do niniejszej SIWZ for-
mularzy.  
 
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu. 
 
XIV.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego (ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok) w terminie do 
12.06.2014 r. do godz. 10:00.  
 
2. Otwarcie ofert nastąpi w biurze Zamawiającego – adres jw. 12.06.2014 r. o godz. 10:15.  
 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
 
Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych: nazwę i adres Wykonaw-
cy, cenę, udzieloną gwarancję, terminy płatności, termin realizacji. 
 
4. Oferty złożone po terminie jw. – bez otwierania zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.  
 
XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, zna-
czenie kryteriów i sposób oceny ofert 
 
1. Oferent powinien przedstawić całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 
2. W ramach ceny ofertowej Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić 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 zakończeniu 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 urządzeń technicznych zgodnie z uzgodnieniami tych jednostek, 
f) ewentualnie innych decyzji i uzgodnień (np. wydanych na odstępstwa od zakazów zawartych w 

art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody), 
g) raportu z 2011 r. pn.: „Fauna i flora koryta rzeki Narewki oraz jej starorzeczy na odcinku położonym od 

granicy państwa do mostu w m. Białowieża przy ul. Parkowej. Ocena wpływu planowanej renaturalizacji 
rzeki” autorstwa prof. Alicji Boroń i współpracowników, 
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h) decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku ustalającej warunki pro-
wadzenia robót ziemnych z dnia 17.12.2013 r., znak: WPN.670.1.132.2013.JŁ, oraz decyzji z 
dnia 25.06.2013 r., znak: WPN.670.1.87.2013.BM, 

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

j) wytyczenia przez geodetę trasy rzeki oraz inwentaryzację powykonawczą, 
k) ubezpieczenia budowy,  
l) wykonania i umieszczenia tablic informacyjnych,  
m)  inne wynikające z dokumentacji projektowej, SIWZ oraz projektu umowy.  
 
3. Cena oferty musi być 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 za-
mówienia. 
 
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 wzo-
ru: 
 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 projek-
towej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz niniejszej SIWZ.  
 
7. Jeżeli nie będzie można dokonać 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 ra-
chunkowe 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.) oraz z „Regulaminem Udzielania Zamó-
wień” Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków,                                             

b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 
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c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie za-

mówienia, 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
g) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawie-

nie omyłki, 
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  
 
10.  W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczą-
cych treści złożonej oferty. Wykonawca składa wyjaśnienia na piśmie.  
 
11.  O wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający powiadomi Wykonawców drogą elektro-
niczną (mailową), którzy złożyli oferty, oraz zamieści informację na stronie internetowej Polskie-
go Towarzystwa Ochrony Ptaków – www.prop.org.pl. 
 
XVI. Formalności do spełnienia po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
 
1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniej-
szą. 
 
2. Zawarcie umowy z podmiotami składającymi ofertę wspólną poprzedzone będzie wpisem do 
umowy klauzuli dotyczącej odpowiedzialności solidarnej za niewykonanie lub nienależyte wyko-
nanie 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 być krótszy niż okres obejmujący realizację za-

mówienia oraz czas trwania rękojmi i gwarancji. 
 
3. Podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą może 
nastąpić od dnia ogłoszenia wyników o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
XVII. 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 roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy.  
 
2. Wykonawca zaproponuje formę wniesienia zabezpieczenia: w pieniądzu, poręczeniach ban-
kowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie 
kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpiecze-
niowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 usta-
wy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz. U. z 9 marca 
2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Gwarancje powinny być bezwarunkowe.  
 
Na poczet należytego wykonania umowy może być zaliczone wadium wraz z odsetkami wniesio-
ne w pieniądzu. W przypadku wyboru innej formy zabezpieczenia niż w pieniądzu, doku-
menty potwierdzające złożenie zabezpieczenia, winny być wystawione na Zamawiające-
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go.  
 
3. Zabezpieczenie może być 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 upły-
wie okresu gwarancji o ile Zamawiający nie wykorzysta go do zaspokojenia roszczeń związanych 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.  
 
5. Zabezpieczenie powinno być 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 
roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy lub obowiązków 
gwarancyjnych przez Wykonawcę.    
 
XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 
 
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę wg załączonego wzoru – za-
łącznik nr 1. 
 
2. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z Podwykonawców w umowie zostanie określony 
zakres robót przewidziany do wykonania przez Podwykonawców. 
 
XIX. Postanowienia końcowe 
 
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 zamó-
wień” Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.                                            
 
XX. Wykaz załączników i formularzy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Wykaz załączników: 
 
Załącznik nr 1 – Wzór umowy 
Załącznik nr 2 – Karta gwarancyjna jakości obiektu budowlanego/wykonanych robót 
Załącznik nr 3 – Przedmiar robót zad. 1A i zad. 5 
Załącznik nr 4 – Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zad. 5 
Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zad. 1 
Załącznik nr 6 – Projekt zagospodarowania terenu zad. 1A 
Załącznik nr 7 – Projekt zagospodarowania terenu zad. 5 
Załącznik nr 8 – Projekt budowlany zad. 1A 
Załącznik nr 9 – Projekt budowlany zad. 5 
Załącznik nr 10 – Specyfikacja techniczna zad. 1A i zad. 5 
Załącznik nr 11 – Raport „Fauna i flora koryta rzeki Narewki oraz jej starorzeczy na odcinku położonym 
od granicy państwa do mostu w m. Białowieża przy ul. Parkowej. Ocena wpływu planowanej renaturalizacji 
rzeki”  
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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 wy-
kluczenia z postępowania 
Formularz nr 7 – Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem niezbędnym do wykonania zamówie-
nia 
 


