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tel./fax. 856642255; tel.856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 

       Białystok dn. 19.12.2016 r. 
 

Znak sprawy: 10/BOCIAN2/2016 
 

 

PRZETARG OTWARTY 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 

085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach 

Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 

NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu 

Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. zaprasza do złożenia oferty na 

wykonanie zamówienia wchodzącego w zakres zadania C.1 Zabezpieczenie 400 miejsc lęgowych, pod 

nazwą: 
 

Dostawa i montaż 50 strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E wraz platformami pod gniazda 

bociana białego 

 

1. Tryb udzielenia zamówienia: 

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. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje (zamówienie nie jest podzielone na części): 

1) Dostawę 50 strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E (zwane dalej: „słupami”) wraz z 

platformami gniazdowymi, przeznaczonymi pod gniazda bociana białego oraz budkami 

lęgowymi dla ptaków typu A przy każdym słupie; 

2) Transport i montaż wszystkich elementów na terenie Natura 2000 OSO: Dolina Dolnej Narwi 

PLB140014, Dolina Górnej Narwi PLB200007, Dolina Omulwi i Płodownicy PLB140005, Ostoja 

Biebrzańska PLB200006, Dolina Dolnego Bugu PLB140001, Bagienna Dolina Narwi 

PLB200001, Bagno Wizna PLB200005. Szczegółowa lokalizacja słupów wskazana została w 

załączniku nr 4 do Przetargu. 
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3) W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany również m.in. do: 

a) Zdjęcia starego gniazda bocianów z miejsca jego dotychczasowego usytuowania (np. z 

dachu budynku, słupa, komina, drzewa itp.); 

b) Dostarczenia i osadzenia słupa w gruncie zgodnie z technologią wymaganą i przewidzianą 

przez producenta w instrukcji montażu, zamontowania na słupie metalowej platformy 

oraz budek lęgowych (po 3 na każdym słupie przy jego wierzchołku); słupy osadzane 

będą w okolicy starego gniazda, dokładną lokalizację Wykonawca ustali z właścicielem 

posesji; 

c) Przeniesienia części starego materiału gniazdowego na nowy słup z platformą. 

Standardowo minimalna ilość starego materiału powinna wynosić min. 25 cm wysokości. 

W przypadku niewystarczającej ilości starego materiału, Wykonawca będzie miał 

obowiązek uzupełnić zamontowaną platformę wieńcem wiklinowym (rozmiarami 

dostosowany do platformy) i przykryć go darnią trawiastą, odwróconą do góry 

korzeniami. Co drugie przeniesione nowe gniazdo ma zostać częściowo obielone wapnem 

do bielenia drzew (do 10% jego powierzchni). Przed rozpoczęciem prac Zamawiający 

okaże demonstracyjnie jak ma zostać ułożony materiał na platformie i jak ma wyglądać 

obielenie gniazda.   

d) Wykonawca zamontuje w miejscu starego gniazda zabezpieczenia, które mają chronić 

stare lokalizacje przed odbudowywaniem w nich gniazd przez bociany. Wygląd i rodzaj 

zabezpieczeń wskazany jest w zał. nr 6 Wielkość zabezpieczeń na komin ma zostać 

dopasowana do jego wielkości.   

e) W przypadku gdy stare gniazdo znajdowało się na uszkodzonym słupie, Wykonawca 

będzie zobowiązany zdemontować taki słup i odebrać, chyba że właściciel posesji nie 

wyrazi na to zgody, wówczas Wykonawca złoży go we wskazanym miejscu. 

 
2.2. Parametry i opis słupów: 

a) 50 strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E  wraz z zapewnieniem niezbędnej ilości  

osprzętu montażowego (m.in. śruby, płyty ustojowe, obejmy itd.); Wszystkie elementy 

metalowe takie jak: zaciski uziemiające, połączenia objemką, połączenia śrubowe mają 

być zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie ogniowe. 

b) Słupy mają być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji o parametrach: długość 

12 m, średnica stopy min. 398 mm, średnica wierzchołka min. 218 mm, siła 

wierzchołkowa min. 13,5 kN. Słupy mają być wykonane z betonu o klasie nie gorszej niż C 

40/50 i zgodnie z normą PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty betonowe – maszty i słupy (EN 

12843:2004) lub równoważną. Gwarancja na słupy: 25 lat, jednak nie krócej niż gwarancja 

producenta.   
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c) Słupy należy osadzić na gruncie zgodnie z technologią wymaganą i przewidzianą w 

instrukcji przez ich producenta. W miejscu posadowienia należy wykonać wykop, osadzić 

płyty ustojowe. 

2.3. Parametry i opis platform: 

a) Platforma pod gniazdo bociana wykonana z kątownika stalowego 45-50 mm gr. 3-5 

mm (konstrukcja kosza platformy metalowa o kształcie heksagonalnym o bokach wym. 

70-80 cm lub kwadratu o boku 110-130 cm) lub wykonana z pręta stalowego, 

zbrojeniowego o średnicy min. 12 mm (kształt okręgu o średnicy 110-130 cm) osadzone i 

umocowane bezpośrednio na wierzchołku żerdzi. Dodatkowo wszystkie powierzchnie 

metalowe mają być zabezpieczone powłoką antykorozyjną – 50 szt. (tolerancja 

wymiarów +/-10%). 

2.4. Parametry budek lęgowych dla ptaków typu A znajduje się w zał. nr 7: 

a) materiał: tarcica iglasta (sosna) suszona i dwustronnie strugana grubości 2 cm,  

b) budki mają być trwale zamontowane na słupie w bliskiej odległości pod gniazdem 

bociana.   

2.5. Montaż oraz posadowienie słupów z platformami i budkami, przeniesienie części gniazd  lub 

montaż wieńca wiklinowego i darni, obielenie, które stanowią przedmiot niniejszego 

zamówienia, należy wykonać z użyciem sprzętu i osób, których dyspozycję zapewni 

Wykonawca na swój koszt wliczony w cenę usługi. 

2.6. Przykładowe wizualizacje nowych gniazd stanowi zał. nr 5. 

Nazwa i kod CPV: 44.11.42.10-7 – Słupy betonowe 
45 22 38 00-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

  
3. Terminy realizacji: 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

3.1. Zdjęcie starych gniazd z ich dotychczasowych lokalizacji: od dnia podpisania umowy do 

28.02.2017 r. – termin wynikający z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

3.2. Pozostałe czynności wchodzące w zakres zamówienia: od dnia podpisania umowy do 

15.03.2017 r. 

4. Warunki realizacji zamówienia: 

4.1. 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, 
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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. 
 

4.2. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia zawiera wzór 

umowy – załącznik nr 2 do Przetargu. 

5. Wymagania dotyczące wadium: 

5.1. Wysokość wadium. 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 6.000,00 zł 

(słownie: sześć tysięcy 00/100 zł). 

5.2. Forma wadium. 

1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia wszystkich współwykonawców lub lidera Konsorcjum, jeżeli 

jest upoważniony do wniesienia wadium w imieniu współwykonawców beneficjenta 

gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) kwotę gwarancji, 

d) termin ważności gwarancji, 

e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: 

• Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, Zamawiającego nie uzupełnił dokumentów lub 

oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu lub dokumentów 

potwierdzających, że oferowane dostawy/usługi spełniają wymagania przetargu, lub 
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pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, lub 

• Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

f) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 

g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

h) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego; 

i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy 

niż okres związania ofertą. 

 

5.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. w Białymstoku 08 1240 5211 1111 0000 4921 4273, z 

oznaczeniem przetargu, którego wadium dotyczy. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie 

przelewu. 

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu wadialnego 

należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, 15-471 Białystok, w sposób umożliwiający 

jego zwrot, tj. np. w osobnej kopercie oznaczonej danymi  Wykonawcy i tytułem postępowania. 

Zaleca się załączenie w ofercie kopii tego dokumentu. 

 

5.4. Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 

pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 

przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

 

5.5. Zwrot wadium. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp, który 

w tym postępowaniu będzie miał odpowiednie zastosowanie. 

5.6. Utrata wadium. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn  

leżących po stronie wykonawcy. 
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Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na                   

wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie uzupełnił dokumentów lub oświadczeń, 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu lub dokumentów potwierdzających, 

że oferowane dostawy/usługi spełniają wymagania przetargu, lub pełnomocnictw, chyba że 

udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy pełnomocnictw, co 

powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

6. Opis wymogów stawianych Wykonawcy:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunek opisany w pkt 6.2.  Jeżeli wykonawca, wybrany w ten sposób uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia 

warunki wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

6.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 

2014/24/UE tj.: 

a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z 

następujących czynów: 

- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji 

ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania 

przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42); 

- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji 

urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 

195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 

2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, 

Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji 

zamawiającej lub wykonawcy; 
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów 

finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48); 
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, 

zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW 

(Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 

22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa 

lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej; 
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z 

systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 

25.11.2005, s. 15); 
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
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2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego 

procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1); 
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na 

ubezpieczenie społeczne. 

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca wskazuje w  oświadczeniu zawartym w 

Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia – wzór załącznik nr 8. Zamawiający nie 
wymaga składania żadnych dodatkowych dokumentów, które miałyby potwierdzić brak podstaw 
wykluczenia, zgodnie z art. 60 ust. 1 Dyrektywy. 
 

6.2. 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.   

 W celu potwierdzenia warunku, Wykonawca składa oświadczenie zawarte w Jednolitym 

Europejskim Dokumencie Zamówienia - wzór załącznik nr 8. 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą do 

złożenia wykazu dostaw wg załącznika nr 9,o wskazanym wyżej zakresie, wraz z informacjami 

o przedmiocie dostawy, terminie jej realizacji, określeniu podmiotu zamawiającego dostawę, 

wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających należytą ich realizację. 

6.3. Wykonawca nie mo że podlega ć wykluczeniu  z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych 
lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu  Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych 
Wykonawca dokumentuje oświadczeniem zawartym w JEDZ - załącznik nr 8. 
6.4. Poleganie na zdolnościach innych podmiotów: 

W odniesieniu do kryteriów dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, wykonawca może, 
w stosownych przypadkach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na 
zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
powiązań. W odniesieniu do kryteriów dotyczących stosownego doświadczenia zawodowego, 
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wykonawcy mogą  polegać na zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie 
zrealizują usługi, odnośnie do których takie zdolności są niezbędne. W przypadku gdy 
wykonawca chce polegać na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na przykład w tym celu stosowne 
zobowiązanie takich podmiotów. 

6.5. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz, że spełnia warunek  
opisany w pkt 6.2., wykonawca składa wraz z ofertą:  

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej „JEDZ”) – na lub wg zał. nr 8 

Dokument ten wykonawca wypełni odpowiednio w zakresie warunków opisanych w rozdz. 6 

przedmiotowego przetargu. Zamawiający informuje, że wykonawca może pomocniczo 

posłużyć się instrukcją wypełnienia JEDZ, zamieszczoną na stronie internetowej 

www.uzp.gov.pl, zakładka Repozytorium wiedzy/Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, 

2. JEDZ dotyczący innych podmiotów, o których mowa w pkt 6.4. – jeżeli wykonawca, w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby innego 

podmiotu, 

3. Jeżeli wykonawca nie złożył JEDZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających posiadanie 

zdolności technicznych lub zawodowych opisanych w pkt 6.2., lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty te są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

7. Sposób przygotowania oferty:  

7.1. Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmować powinna pełny zakres 

czynności niezbędnych do jego wykonania, w tym wszystkie należne podatki i opłaty oraz 

koszt dostawy, transportu i montażu 50 słupów i wszelkich materiałów niezbędnych do 

prawidłowej realizacji zamówienia. 
7.2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich w kwocie brutto, która stanowić będzie 

ryczałtowe wynagrodzenie za realizację zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym – 

załącznik nr 1 do Zapytania i będzie podstawą do przyznania punktów w kryterium oceny 

ofert „Cena”.  
7.3. Dokumenty składające się na ofertę Wykonawcy: 

1) Formularz oferty, 

2) JEDZ, zgodnie z postanowieniami pkt 6.5. oraz wypełniony stosownie do treści 

niniejszego przetargu, 

3) W przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest 
złożyć (do oferty): 

a) JEDZ dotyczący tych podmiotów, zgodnie z pkt 6.5. ppkt.2. 

b) dokumenty (w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wg wzoru zał nr 10), które 
określają w szczególności: 
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- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunku dotyczącego 
zdolności technicznych i zawodowych, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z 

innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
5) potwierdzenie wniesienia wadium. 

8. Forma złożenia oferty: 

8.1. Oferty należy składać: w formie pisemnej, na adres: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 
Białystok, w zamkniętej kopercie, opisanej: OFERTA pt. „Dostawa i montaż 50 słupów z 
platformami pod gniazda bociana białego. Nie otwierać przed dniem 05.01.2017 r., do 
godziny 15:00”.  

8.2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie 
powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie. Otwarcie ofert jest jawne. 

8.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania ofert pod kątem zaoferowania rażąco niskiej 
ceny, na zasadach opisanych w Regulaminu postępowań o zamówienia prowadzone przez 
PTOP.  

8.4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

8.5. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu przetargu. 

8.6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po 
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy. 

8.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Przetargu stosuje się przepisy dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/WE oraz Regulaminu postępowań o zamówienia 

prowadzone przez PTOP a także odpowiednio, w zakresie wadium, ustawę Prawo zamówień 
publicznych. 

 
9. Termin składania ofert  

9.1. Oferty należy złożyć do dnia 05.01.2017 r., do godziny 15:00, na adres: Sekretariat PTOP, ul. 

Ciepła 17, 15-471 Białystok. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 05.01.2017 r. o godz. 15:10. 

9.2. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Edyta Kapowicz  – tel. 85 6642255, e-

mail: ekapowicz@ptop.org.pl  

 

10. Kryteria oceny ofert: 

10.1.  Cena brutto za realizację całego zamówienia – waga 80%; 

Sposób obliczenia wagi w kryterium „Cena”: (cena najniższa ÷ cena oferowana) × 80 pkt. 
Za kryterium ceny wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 punktów. 
 
10.2.  Okres gwarancji na prace montażowe – 20% 
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Wymagany okres gwarancji na wykonane prace montażowe oraz na zamontowane platformy pod 
gniazda i budki lęgowe, wynosi 2 lata. Za wydłużenie terminu gwarancji Wykonawca otrzyma 
dodatkowe punkty, liczone w następujący sposób: 
- wymagany okres gwarancji – 0 pkt 
- wydłużenie okresu gwarancji do 3 lat – 5 pkt 
- wydłużenie okresu gwarancji do 4 lat – 10 pkt 
- wydłużenie okresu gwarancji do 5 lat – 20 pkt 
 

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łączną najwyższą liczbę punktów za oba 
kryteria oceny ofert. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska 
najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – 
decydujące będzie kryterium ceny, a w przypadku złożenie ofert z takimi samymi cenami – 
Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych. 
 
11. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach 

określonych w załączniku nr 2 do Przetargu, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, zarówno przed jak i po 

otwarciu ofert. 

 

Spis załączników: 
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, 

2. Załącznik nr 2 –  Wzór umowy, 

3. Załącznik nr 3 - Regulamin postępowań o zamówienia prowadzone przez PTOP, 
4. Załącznik nr 4 - szczegółowa lokalizacja słupów, 

5. Załącznik nr 5 - przykładowe wizualizacje nowych gniazd, 

6. Załącznik nr 6 – wygląd i rodzaj zabezpieczeń, 

7. Załącznik nr 7 - parametry budek lęgowych dla ptaków typu A, 

8. Załącznik nr 8 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – wzór do wypełnienia w wersji 

edytowalnej, 

9. Załącznik nr 9 – wzór wykazu dostaw, składany jedynie przez wykonawcę wezwanego przez 

Zamawiającego, 

10. Załącznik nr 10 - wzór zobowiązania. 

 

  

 

Zatwierdzam: 

…………………………… 
 


