
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F02
VERSION: R2.0.9.S01
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: PTOP
NO_DOC_EXT: 2016-162318
SOFTWARE VERSION: 9.3.0
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: gkulakowska@ptop.org.pl
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YES



1 / 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Ciepła 17
Białystok
15-471
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Kapowicz
Tel.:  +48 856642255
E-mail: ekapowicz@ptop.org.pl 
Faks:  +48 856642255
Kod NUTS: PL343
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ptop.org.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ptop.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: organizacja pozarządowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż 50 strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E wraz platformami pod gniazda bociana
białego
Numer referencyjny: 10/BOCIAN2/2016

II.1.2) Główny kod CPV
44114210

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa i montaż 50 strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E wraz z platformami gniazdowymi,
przeznaczonymi pod gniazda bociana białego oraz budkami lęgowymi dla ptaków typu A przy każdym słupie.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

mailto:ekapowicz@ptop.org.pl
http://www.ptop.org.pl
www.ptop.org.pl
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45223800

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL343
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Transport i montaż przedmiotu zamówienia na terenie Natura 2000 OSO: Dolina Dolnej Narwi PLB140014,
Dolina Górnej Narwi PLB200007, Dolina Omulwi i Płodownicy PLB140005, Ostoja Biebrzańska PLB200006,

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa z montażem 50 strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E wraz z platformami gniazdowymi,
przeznaczonymi pod gniazda bociana białego oraz budkami lęgowymi dla ptaków typu A przy każdym słupie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji na wykonane prace montażowe oraz na zamontowane platformy
pod gniazda i budki lęgowe / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/03/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: LIFE15 NAT/PL/000728

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości 6.000,00 zł.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
nie dotyczy
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia warunku, Wykonawca składa oświadczenie zawarte w Jednolitym Europejskim
Dokumencie Zamówienia.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą do złożenia wykazu
dostaw o wskazanym niżej zakresie, wraz z informacjami o przedmiocie dostawy, terminie jej realizacji,
określeniu podmiotu zamawiającego dostawę, wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających należytą
ich realizację.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej, tj. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji, w ciągu ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, prac polegających na dostawie
wraz z montażem słupów (żerdzi) strunobetonowych wirowanych, co są w stanie potwierdzić dokumentami
stwierdzającymi należyte ich wykonanie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden
z takich wykonawców spełni ten warunek w wymaganym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy – zmniejszenia liczby
montowanych słupów, w szczególności w następujących przypadkach:
a) nieudostępnienia posesji, na której ma być montowany słup przez jej właściciela/ posiadacza,
b) brak możliwości dojazdu do miejsca planowanego posadowienia słupa,
c) wystąpienia warunków gruntowych w wyznaczonym miejscu montażu, uniemożliwiających prawidłowe i
bezpieczne zamontowanie słupa, np. grząski/podmokły grunt.
W sytuacji zmniejszenia zakresu umowy, Zamawiający przewiduje, że zamontowane zostanie nie mniej niż
30 słupów. Zmiana zakresu przedmiotu umowy nie będzie wiązała się z żadnymi roszczeniami po stronie
Wykonawcy.
Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji umowy, w tym przewidywanych zmian umowy zawiera wzór
umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający zastosował w przetargu procedurę przyspieszoną. Priorytetem dla Zamawiającego jest zdążyć
z ustawieniem nowych słupów z platformami pod gniazda bocianie przed przylotem ptaków z zimowisk,
czyli przed 16 marca (mediana przylotu). Kolejnym terminem, który ogranicza realizację prac i równocześnie
przemawia za zastosowaniem procedury przyśpieszonej, jest termin z ustawy o ochronie przyrody, który mówi,
że w szczególnych przypadkach, tj. ze względów bezpieczeństwa oraz względów sanitarnych, dopuszcza się
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usuwanie gniazd bociana białego z obiektów budowlanych w terminie od 16 października do końca lutego,
zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody oraz § 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.
W związku z tym stare gniazda musza zostać zdjęte do końca lutego. Większość z wytypowanych gniazd
stanowi zagrożenie dla budynków, na których się znajdują i wymaga szybkiej interwencji.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/01/2017
Czas lokalny: 15:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/01/2017
Czas lokalny: 15:10
Miejsce:
Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
III kwartał 2017 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin postępowań o zamówienia prowadzone przez PTOP,
stanowiący załącznik nr 3 do Przetargu. Zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/24/WE oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015
poz. 2164 ze zm.) w zakresie wnoszenia, zwrotu i zatrzymania wadium a także skutków niewniesienia lub
nieprawidłowego wniesienia wadium.

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Sąd powszechny własciwy ze względu na siedzibę Zamawiającego Białystok, POLSKA
Białystok
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2016


