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P O L S K I E  T O W A R Z Y S T W O  O C H R O N Y  P T A K Ó W  

Sekretar iat PTOP; ul .  Ciepła 17; 15-471 Białystok 

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
Białystok, dnia 7 września 2018 r. 

Nr postępowania: DUBELT-11/2018 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 
(adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane 
dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją pro-
jektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze spe-
cjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” PO-
IS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zamówienie w trybie konkurencyjności, którego 
przedmiotem jest wykonanie następującego zadania: 

 
„Budowa 11 szt. przepustów, remont dróg dojazdowych na długości 3400 mb., 
budowa/remont 12 szt. urządzeń piętrzących, likwidacja rowów melioracyjnych 

na długości 2200 mb., budowa oczka wodnego (HRP IV, zad. 4.1 i 4.2)” 
 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ra-
mach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Białymstoku. 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych mających na celu zwięk-
szenie uwilgotnienia łąk w dolinie rzeki Supraśl, stanowiących żerowiska, lęgowiska 
oraz tokowiska ptaków siewkowych. W ramach zadania zaplanowano również budowę 
oczka wodnego będącego wodopojem dla koników polskich.  

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części - Zamawiający dopuszcza skła-
danie ofert częściowych na jedną lub obydwie części: 

 
Cześć 1: 

 
a) przebudowa 10 szt. istniejących przepustów wraz z piętrzeniem zgodnie ze 

specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 i 2. 
 przebudowa (obręb Gródek, gm. Gródek, woj. podlaskie): 

 przepust PP1 – na dz. nr: 1760/1, 1777/4, 1773 
 przepust PP2 – na dz. nr: 1778, 1779/22 
 przepust PP3 – na dz. nr: 1778, 1779/21, 1777/3, 1777/4 
 przepust PP4 – na dz. nr: 1778, 1779/21, 1779/20, 1777/4, 1775 
 przepust PP5 – na dz. nr: 1778, 1779/20 
 przepust PP6 – na dz. nr: 1778, 1776/2, 1779/20, 1779/19 
 przepust PP7 – na dz. nr: 1778, 1779/19 
 przepust PP8 – na dz. nr: 1778, 1776/2, 1779/19, 1779/18 
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 przepust PP9 – na dz. nr: 1778, 1779/18 
 przepust PP10 – na dz. nr: 1778, 1776/2, 1779/18, 1779/14 

 
b) budowa 1 szt. przepustu piętrzącego na Rowie Oziabłowskim o wysokości 

piętrzenia do H=0,75 m wraz z tymczasowym kanałem obiegowym do prze-
puszczenia wód w trakcie budowy przepustu (dz. nr: 559/1, obręb Pieńki, gmina 
Michałowo), zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 3 i 4. 
  

c) remont drogi dojazdowej do ekstensywnie użytkowanych łąk na długości 
1 180 mb zgodnie z poniższą specyfikacją oraz załącznikami nr 5 i 6: 

 remont wykonany w wydzielonym pasie działek dróg gminnych na szerokości 
b=6 m. i na łącznej długości L=1180 mb.: 

 odcinek L1=920 mb., na działkach nr ew. geod. 1783, 1779/12 (obręb 
Gródek, gm. Gródek, pow. białostocki, woj. podlaskie), 

 odcinek L2=260 mb., na działce nr ew. geod. 499 (obręb Pieńki, gm. Mi-
chałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie). 

 
d) likwidacja rowów melioracyjnych na długości 1 810 mb, konserwacja ro-

wów melioracyjnych na długości 850 mb, zgodnie z poniższą specyfikacją i 
załącznikami nr 11 i 12. 
 

L.p
. 

Nazwa 
rowu z 

ewidencji 

Dłu-
gość 

odcinka 
rowu 
(m) 

Parame-
try z ewi-
dencji - 
szer. dna 
- nach. 
skarp 

Obręb  
i nr 

działki 

Właści-
ciel 

Powierzch-
nia działki 

(ha) 

Powierzchnia 
oddziaływa-

nia (ha) 

 
Supraśl 

Górna IIIA 
  Gródek    

1. R-A-4 660 0,6/1:1,5 
1779/1

9 
PTOP 16,3515 7,11 

2. R-A-5 660 0,8/1:1,5 

1779/2
0 

1779/2
1 

PTOP 
PTOP 

16,3708 
16,2690 

14,86 
7,92 

3. 
R-Dopr-A-

3 
490 0,6/1:1,5 

1779/1
4 

PTOP 48,9157 3,35 

RAZEM 1 810      

 
Rowy do 

konserwa-
cji 

  Gródek    

4. R-A-8 660 0,8/1:1,5 
1779/2

2 
ANRSP 22,9897  

5. 
R-Dopr-A-

3 
190 0,6/1:1,5 

1779/2
2 

ANRSP 22,9897  

RAZEM 850      
 

e) budowa oczka wodnego, będącego wodopojem dla koników polskich, na 
działce nr 1779/4 obręb Gródek, gm. Gródek, pow. białostocki, o powierzchni 
1000m2 (0,10 ha) i max. głębokości 1,5 m, załączniki nr 11 i 12. 
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Cześć 2: 
 

a) budowa/remont 12 szt. urządzeń piętrzących, zgodnie z poniższą specyfika-
cją i załącznikami nr 9 i 10: 
 

L.
p. 

Nr  

Średnica i dłu-
gość położenie 
(nr działek, ob-

ręb) 

Rzęd
na 

wlotu 
[m 

npm] 

Rzęd
na 

wylo-
tu [m 
npm] 

Wyso-
kość 

piętrze-
nia [m] 

Rzędna 
piętrze-
nia [m] 

Współ-
rzędne N 

Współ-
rzędne E 

1. 
1.P
P 

Ф 1,0m L=8m 
25; 51; 52; o. Kur

yły 
83; 12/6; o. Ozia

bły 

142,8
0 

142,7
5 

0,95 143,90 
5301’26,87’

’ 
23040’11,5

4” 

2. 
2.P
P 

Ф 1,0m L=8m 
50/2; 50/4; o. Ozi

abły 

144,7
0 

144,6
5 

0,60 145,30 
5301’26,87’

’ 
23040’11,5

4” 

3. 
9.P
P 

Ф 1,0m L=8m 
400/1; o. Żednia 

135,0
5 

135,0
0 

0,70 135,90 
5307’33,67’

’ 
23029’35,1

9” 

4. 3.P 
Ф 0,6m L=8m 
59; o. Kuryły  

141,8
5 

141,8
0 

- - 
5301’38,84’

’ 
23039’56,9

7” 

5. 4.P 
Ф 0,6m L=8m 
35; o. Kuryły  

142,7
0 

142,6
5 

- - 
5301’45,04’

’ 
23040’28,3

8” 

6. 5.P 
Ф 0,6m L=8m 
6; o. Kuryły  

144,3
5 

144,3
0 

- - 
5301’39,61’

’ 
23040’57,9

1” 

7. 6.P 
Ф 0,6m L=8m 
42; o. Kuryły  

143,3
5 

143,3
0 

- - 5301’34,5’’ 
23040’26,9

6” 

8. 7.P 
Ф 0,6m L=8m 

24; 29; o. Kuryły  
143,9

0 
143,8

5 
- - 

5301’32,45’
’ 

23040’33,3
3” 

9. 8.P 
Ф 0,6m L=8m 

53/3; o. Oziabły  
144,8

0 
144,7

5 
- - 

5301’21,83’
’ 

23040’54,4
2” 

10 
8/1.
P 

Ф 0,6m L=8m 
51; o. Kuchmy  

144,8
5 

144,8
0 

- - 
5301’21,76’

’ 
23040’56,7

1” 

11 
10.
P 

Ф 1,0m L=8m 
400/1; o. Żednia 

134,9
5 

134,9
0 

- - 
5307’31,94’

’ 
23029’32,2

3” 

12 
11.
P 

Ф 0,6m L=8m 
401/1; o. Żednia  

134,8
0 

134,8
5 

- - 
5307’25,95’

’ 
23029’29,7

5” 
 

b) remont drogi dojazdowej do ekstensywnie użytkowanych łąk na długości 
2 220 mb wykonany w wydzielonym pasie działek dróg gminnych na szerokości 
b=4 m; na działkach nr ew. geod. 25, 5 w obrębie Kuryły oraz na dz. nr 51 w ob-
rębie Kuchmy, gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie, zgodnie z po-
niższą specyfikacją i załącznikami nr 7 i 8. 
 

c) likwidacja rowów melioracyjnych na długości 390 mb, zgodnie z poniższą 
specyfikacją i załącznikami nr 9 i 10: 
 

L.p. 
Nazwa 
rowu z 

ewidencji 

Długość 
odcinka 

rowu 
(m) 

Parametry 
z ewiden-
cji - szer. 
dna - 

Obręb  
i nr 

działki 
Właściciel 

Powierzchnia 
działki (ha) 

Powierzchnia 
oddziaływania 

(ha) 
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nach. 
skarp 

 
Płoska 
Zajma 

  Żednia    

1. RA 130 0,5/1:1,5 116 PTOP 2,55 0,606 
2. R-A10 100 0,5/1:1,5 416/3 

PTOP 13,65 0,894 
3. R-F1 160 0,5/1:1,5 416/3 

RAZEM 390     1,5 
 
Przedmiary robót dla obydwu części zamówienia stanowią załączniki do zapytania (zał. 
nr 13 – 18). 

 
II. Nazwa i kod zgodnie z CPV:   

45244000-9 Wodne roboty budowlane 
45247270-3 Roboty ziemne 

 
III. Lokalizacja prac 

Szczegółowe lokalizacje prac przedstawiają mapy zawarte w projektach budowla-
nych, stanowiących załączniki do ogłoszenia o zamówieniu. 
Podane powyżej numery działek odnoszą się do następujących obrębów geodezyj-
nych: 

 Gmina Gródek, obręb Gródek, dz. nr ewid.: 1760/1, 1773, 1776/2, 1777/3, 
1777/4, 1775, 1778, 1779/4, 1779/12, 1779/14, 1779/18, 1779/19, 1779/20, 
1779/21, 1779/22, 1783. 

 Gmina Michałowo, obręb Oziabły, dz. nr ewid.: 50/2, 50/4, 83, 12/6, 53/3. 
 Gmina Michałowo, obręb Kuryły, dz. nr ewid.: 5, 25, 51, 52, 59, 35, 6, 42, 24, 

29. 
 Gmina Michałowo, obręb Kuchmy, dz. nr ewid.: 51. 
 Gmina Michałowo, obręb Żednia, dz. nr ewid.: 400/1, 401/1, 416/3, 116. 
 Gmina Michałowo, obręb Pieńki, dz. nr ewid.: 499, 559/1. 

 
IV. Obowiązki Wykonawcy  

Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym prace związane z realizacją 
zamówienia, oraz prowadzić je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie 
z aktualną wiedzą techniczną. 
 

V. Sposób wykonania prac 
1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją i wymaganiami Zamawiającego. 
2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego 

przy wypełnianiu zobowiązań umownych. 
3. Roboty powinny być prowadzone zgodnie z: 

a) wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym ogłoszeniu i umowie, 
b) planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
c) instrukcjami stosowania i montażu wydanych przez producentów urządzeń, które 

będą zastosowane przy realizacji robót. 



„Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” 

POIS.02.04.00-00-0031/16 
 

 
5 

 
 

4. Wykonawca przy pracach związanych z przebudową istniejących przepustów zobo-
wiązany jest do przekazania starych elementów konstrukcyjnych, typu stare mechani-
zmy piętrzące, czy stare betonowe przepusty, Zamawiającemu. Stare betonowe prze-
pusty zostaną wykorzystane na umocnienie wjazdów na dwie działki nr 1777/4  
i 1779/19 obręb Gródek, gmina Gródek. Dokładna lokalizacja zostanie wskazana 
przez Inwestora. Zdemontowane metalowe konstrukcje piętrzące należy wywieźć po-
za teren budowy, tj. do Stacji Terenowej PTOP w Kalitniku (adres: Kalitnik 2, Michało-
wo). 

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy faszynę przeznaczoną na remont drogi gruntowej 
w obrębach Kuryły (dz. nr 25 i 5) i Kuchmy (dz. nr 51), gmina Michałowo. Zamawiający 
wskaże miejsce składowanej faszyny (działki sąsiadujące z inwestycją). Pozycje 
przedmiarowe dotyczące faszyny są pomniejszone o ilości znajdujące się na stanie 
Zamawiającego. 
 

VI. Termin wykonania prac  
Realizacja zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2019 r. w tym: 
- do 28.02.2019 r.- minimum 70% przerób prac. 
Dalsze prowadzenie prac po dniu 20.02.2019 r. będzie możliwe z poszanowaniem uregu-
lowań dotyczących ochrony przyrody, w szczególności po okresie lęgowym ptactwa, do 
dnia 30.11.2019 r. 
 
 
VII. Wadium 
1. Wysokość wadium: 

a) Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania 
ofert, wadium w wysokości: 
Część 1:  2 000 zł  
Część 2:  2 000 zł 

b) Wnoszenie wadium, jego utratę i zwrot Zamawiający będzie procedował zgodnie z 
postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 poz. 1579  ze zm.), dalej „Pzp” art. 45 i 46. 

c) Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje odrzu-
cenie oferty. 

2. Forma wadium: 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.  

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać nastę-
pujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - wszystkich współwykonawców lub li-
dera Konsorcjum, jeżeli jest upoważniony do wniesienia wadium w imieniu 
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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 żą-

danie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż o zaistnieniu jednej z prze-
słanek określonych w art. 46 ust. 4a lub 46 ust. 5 ustawy Pzp, 

f) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe, 
g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
h)  wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie 

z prawem Rzeczpospolitej 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. 

4. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 
a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachu-

nek bankowy Zamawiającego: PEKAO S.A. w Białymstoku 08 1240 5211 1111 
0000 4921 4273, podając na poleceniu przelewu informację: „Wadium - postępo-
wanie nr DUBELT-11/2018”. 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.  
b)  W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, oryginał  doku-

mentu wadialnego należy złożyć w sposób umożliwiający jego zwrot. Zaleca się 
załączenie w ofercie kopii tego dokumentu. 

5. Termin wniesienia wadium 
a) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wnie-

sienie wadium w  pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie 
uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiają-
cego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  

6. Zwrot wadium: Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych 
w art. 46 ustawy Pzp. 

7. Utrata wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonaw-
ca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Zamawiający zatrzymuje także wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, peł-
nomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powo-
dowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniej-
szej. 
 

VIII. Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

a) Informacje ogólne. 
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 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.  

b)  Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wy-

niku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny 
całkowitej podanej w ofercie wraz z podatkiem od towarów i usług.  

 Zabezpieczenie wnoszone będzie przed zawarciem umowy. 
 Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z 

należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 
2. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

a)  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wybo-
ru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
 pieniądzu, 
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościo-

wo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pie-
niężnym, 

 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 Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

b)  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na nastę-
pujący rachunek bankowy Zamawiającego: 08 1240 5211 1111 0000 4921 4273 
prowadzony przez Bank Pekao S.A. z dopiskiem: „zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy do postępowania nr DUBELT-11/2018” przy czym w termi-
nie podpisania umowy środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zama-
wiającego. 

c)  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

d)  Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego ra-
chunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wyko-
nawcy.  

e)  W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, 
gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna 
zawierać następujące elementy: 
 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiające-

go), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) 
oraz wskazanie ich siedzib, 

 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (kwotę gwa-
rancji, 

 termin ważności gwarancji, 
 bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty 

gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 
 zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 
 określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Za-

mawiającego. 
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f)  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia na-
leżytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę 
spośród pozostałych ofert. 

g)  Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się 
odpowiednio art. 149 ustawy Pzp. 

h)  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione w PLN. 
3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

70% kwoty zabezpieczenia, gwarantujące zgodne z umową wykonanie przedmiotu 
zamówienia, zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania za-
mówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część 
zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rę-
kojmi za wady. Wymagany okres rękojmi – 3 lata. Wykonawca może uzyskać dodat-
kowe punkty za wydłużenie okresu rękojmi. Zamawiający zrównuje okres gwarancji z 
okresem rękojmi. 

  
IX. Warunki udziału w postępowaniu 

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 definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania ko-
rupcji 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 zamawiają-
cej lub wykonawcy; 

 nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „intere-
sów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48); 

 przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrory-
styczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Ra-
dy 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 popeł-
nienia 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 prze-
ciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz fi-
nansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15); 

 pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 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). 
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b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek 
na ubezpieczenie społeczne. 

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dokumentuje oświadczeniem 
własnym zgodnie z załącznikiem nr 19 do Zapytania (formularz ofertowy). 
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapi-

tałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnio-
nymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedu-
ry 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 powinowac-

twa 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 osobo-
wych wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 19 do 
Zapytania (formularz ofertowy). 
3. Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi spełniać następujące wa-

runki: 
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy; 
 
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przed-
łożyć oświadczenie złożone na Formularzu ofertowym załącznik nr 19 w pkt III 
ppkt 1. 
 

b) posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – w celu potwierdzenia 
spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowa-
dzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (dla każdej z części): 

 minimum 1 pracy z zakresu budownictwa wodnego, w której zakres wchodziła 
budowa lub rozbudowa lub przebudowa lub remont co najmniej 5 szt. budowli hy-
drotechnicznych lub przepustów, z piętrzeniem lub bez piętrzenia  
oraz 

 minimum 1 pracy z zakresu robót ziemnych, w której zakres wchodziła: 
 budowa lub remont co najmniej 500 mb drogi gruntowej 
 i/lub 
 budowa lub rozbiórka (zasypanie) lub remont co najmniej 200 mb rowów melio-

racyjnych. 
 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu: 
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W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy złożyć:  
 wykaz robót budowlanych  (wg załącznika nr 20 do ogłoszenia) wraz z po-

daniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów do-
tyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykona-
ne w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały one wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 

 za roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załą-
czenia ww. dowodów, uznaje się roboty budowlane niezbędne do wykazania 
spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, 

 Zamawiający nie wymaga wskazania w ww. wykazie wszystkich wykonanych 
robót budowlanych oraz informacji o robotach niewykonanych lub wykonanych 
nienależycie, 

 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
warunek doświadczenia Wykonawcy zostanie uznany za spełniony, jeżeli je-
den z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem obydwu prac wymaga-
nych powyżej; prace nie podlegają sumowaniu (zapis stosuje się odpowiednio 
do innych podmiotów), 

 doświadczenie Wykonawcy i osób będzie uznawane, gdy wykonawca wykaże 
prace zakończone. 

 
c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy  
 
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przed-
łożyć oświadczenie złożone na Formularzu ofertowym załącznik nr 19 w pkt III 
ppkt 1. 
 

d) dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – w celu potwierdzenia 
spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem kierowni-
kiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bu-
dowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 
2018r., poz. 1202 ze zm.) lub uprawnionym do sprawowania samodzielnej funkcji 
na podstawie odrębnych przepisów prawa w zakresie melioracji wodnych lub 
budowli hydrotechnicznych. 
 
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przed-
łożyć wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, a które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzial-
nych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wy-
kształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywa-
nych przez nie czynności, z informacją o podstawie do dysponowania tymi osoba-
mi - wg załącznika nr 21 do ogłoszenia. 
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e) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy  
 Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przed-
łożyć oświadczenie złożone na Formularzu ofertowym załącznik nr 19 w pkt III 
ppkt 1. 

4. Wykonawcy, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu mogą polegać na 
zasobach innych podmiotów - informacje o tych podmiotach Wykonawca zamieszcza 
w ofercie załączając dokument innego podmiotu (np. zobowiązanie do współpracy), z 
którego będzie wynikać:  
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wyko-

nywaniu zamówienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warun-

ków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwali-
fikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolno-
ściach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, 
do realizacji których te zdolności są wymagane. 

Zamawiający wymaga aby wskazane przez wykonawcę inne podmioty nie podlegały 
wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w rozdz. IX pkt 1 i 2 ogłoszenia 
– w tym celu inny podmiot zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia z tytułu przesłanek określonych w rozdz. IX pkt 1 i 2 ogłoszenia. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, dotyczy to wspólników 

spółki cywilnej oraz konsorcjum. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają peł-
nomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo należy 
dołączyć do oferty). 

b) Warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowied-
nim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, będą badane łącznie - dokumenty okre-
ślone Rozdz. IX powinien złożyć co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubie-
gających  się o udzielenie zamówienia. 

c)   Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w 
oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność  z oryginałem przez notariu-
sza. 

d) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmio-
tem występującym jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem. 

e) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesie-
nie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

f) Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wyko-
nawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wy-
konawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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g) Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana,  przed 
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 
współpracę podmiotów występujących wspólnie. 

 
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. 

Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączni-
ki. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na ję-
zyk polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 
dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, metoda warunku 
granicznego – spełnia/nie spełnia. 

 
X. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych  

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – odpowiednio na 
część 1 i część 2 zamówienia lub na obydwie części. 
 
XI. Kryteria i tryb oceny oferty 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich zna-
czeniem:  
a) Cena brutto (C) – 80%,  
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 80 pkt.  

C = (C minimalna/C oferowana) x 80 pkt 
 
b) Gwarancja jakości technicznej wykonanych prac – 20%  
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium okres gwarancji (G): max 20 pkt 

3 lata – 0 pkt 
4 lata – 10 pkt 
5 lat – 20 pkt 

 
Okres gwarancji wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym. W przypadku nie wska-
zania okresu gwarancji zamawiający przyjmie minimalny wymagany ogłoszeniem okres 
gwarancji (3 lata). 
 
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyzna-
nych punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozo-
stałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę 
punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów  Za-
mawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych. 
Opis sposobu obliczenia ceny: 

a) cena oferty powinna obejmować pełny zakres robót będących przedmiotem za-
mówienia i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu za-
mówienia i udzieleniem gwarancji przy założeniu, iż celem zamówienia jest odda-
nie do użytkowania  kompletnych budowli, zgodnie z dokumentacją projektową i 
zasadami wiedzy technicznej, w tym koszty związane z realizacją przedmiotowego 
zamówienia oraz w szczególności koszty organizacji placu budowy, przygotowania 
do odbioru końcowego. 
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b) przedmiar robót, dołączony do ogłoszenia o zamówieniu, jest wyłącznie dokumen-
tem  pomocniczym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego 
obowiązku.                        

c) Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania wszelkie zauważone błędy, 
pomyłki w dokumentacji projektowej. 

d) cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy 
za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

e) jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obo-
wiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Za-
mawiający w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny poda-
tek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

f) dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną  
w formularzu ofertowym (załącznik nr 19 do ogłoszenia).   

g) omyłki w ofertach Zamawiający poprawi zgodnie z treścią art. 87 Pzp. 
 
XII. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 
1. Formularz ofertowy – wg załącznika nr 19 do ogłoszenia, oraz dokumenty wynikające 

z rozdz. IX ogłoszenia i dowód wniesienia wadium. 
2. 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.  

3. Dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświad-
czonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

4. Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów powinna 
być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki oferty należy spiąć w spo-
sób trwały. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

5. Jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, zgodnie z rozdz. IX pkt 4., 
przedstawia dowód, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, np. przedstawia-
jąc w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. 

6. W przypadku, gdy oferta będzie zawierała braki, zamawiający wezwie wykonawcę do 
ich uzupełnienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 Pzp. Uzupełniane doku-
menty nie mogą prowadzić do zmiany treści. 

 
XIII. Miejsce i termin złożenia oferty 
1. Ofertę należy złożyć: 

 w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą zamówienia 
w Sekretariacie PTOP, ul. Ciepła 17 w Białymstoku. 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 25 września 2018 r. do godziny 11:50. 
3. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, 

Białystok 15-475, w dniu 25 września 2018 r. o godzinie 12:00.  
4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów 

wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.  
 

XIV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  
z Wykonawcami 
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Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i 
Wykonawcy będą przekazywać w formie pisemnej lub elektronicznej e-mailem: 
mpotocka@ptop.org.pl. 
 

XV. Termin związania ofertą 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składa-

nia ofert. 
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związa-

nia ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

 
XVI. Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja Zapytania 
1. Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące przedmiotowego Zapytania. 
2. Pytania Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres 

mpotocka@ptop.org.pl  
 

XVII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Pani Marta Potocka, tel. 
577650540. 

 
XVIII. Umowa z Wykonawcą 

1. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na wa-
runkach określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 22 do ogłoszenia, nie-
zwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia zamówienia. 

2. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT. 
3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie opisanym we wzorze umowy.  
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wy-
konawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na okres realizacji przedmiotu za-
mówienia, w kwocie nie niższej niż wartość zawieranej umowy. W przypadku posiada-
nia ubezpieczenia na okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, zobowiązanie do 
przedłużenia polisy do czasu zakończenia realizacji zamówienia. 

5. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram 
rzeczowo-finansowy robót uwzględniający stopień zaawansowania robót przy założe-
niu, że płatności będą realizowane częściami, za faktycznie wykonane i odebrane bu-
dowle. 

6. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy uprosz-
czony, zawierający ilość robót, cenę jednostkową oraz wartość pozycji, sporządzony 
na podstawie załączonej do ogłoszenia dokumentacji. 

 
XIX. Inne informacje dotyczące Zapytania 
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i 

po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:  
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 brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone, 
 cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający mo-

że przeznaczyć na realizację zadań, 
 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 
 instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu za-

mówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.  
4. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy: 

 Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,  
 gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta 

nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków 
udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony. 

5. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiają-
cy zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego wykonawcy. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się zapisy Regulaminu 
(Załącznik nr 23).  

 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Projekt budowlany dotyczący przebudowy 10 szt. 

przepustów (Gródek) 
2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

dotycząca przebudowy 10 szt. przepustów (Gródek) 
3. Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Projekt budowlany dotyczący budowy 1 szt. przepustu 

(Pieńki) 
4. Załącznik nr 4 do ogłoszenia – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

dotycząca budowy 1 szt. przepustu (Pieńki) 
5. Załącznik nr 5 do ogłoszenia – Projekt budowlany dotyczący remontu drogi gruntowej 

(Pieńki, Gródek) 
6. Załącznik nr 6 do ogłoszenia – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

dotycząca remontu drogi gruntowej (Pieńki, Gródek) 
7. Załącznik nr 7 do ogłoszenia – Projekt budowlany dotyczący remontu drogi gruntowej 

(Kuryły, Kuchmy) 
8. Załącznik nr 8 do ogłoszenia – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

dotycząca remontu drogi gruntowej (Kuryły, Kuchmy) 
9. Załącznik nr 9 do ogłoszenia – Projekt budowlany dotyczący wykonania 12 szt. urzą-

dzeń piętrzących, rozbiórki (zasypania) rowów melioracyjnych oraz rozbiórki 2 szt. 
przepustów  

10. Załącznik nr 10 do ogłoszenia – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
dotycząca wykonania 12 szt. urządzeń piętrzących, rozbiórki (zasypania) rowów me-
lioracyjnych oraz rozbiórki 2 szt. przepustów  

11. Załącznik nr 11 do ogłoszenia – Projekt budowlany dotyczący budowy oczka wodnego 
– wodopoju dla koników polskich, rozbiórki (zasypania) rowów melioracyjnych oraz 
konserwacji rowów melioracyjnych   

12. Załącznik nr 12 do ogłoszenia – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
dotycząca budowy oczka wodnego – wodopoju dla koników polskich, rozbiórki (zasy-
pania) rowów melioracyjnych oraz konserwacji rowów melioracyjnych   

13. Załącznik nr 13 – Przedmiar robót dotyczący przebudowy 10 szt. przepustów (Gródek) 
14. Załącznik nr 14 – Przedmiar robót dotyczący budowy 1 szt. przepustu (Pieńki) 
15. Załącznik nr 15 – Przedmiar robót dotyczący remontu drogi gruntowej (Pieńki, Gródek) 
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16. Załącznik nr 16 – Przedmiar robót dotyczący remontu drogi gruntowej (Kuryły, Kuch-
my) 

17. Załącznik nr 17 – Przedmiar robót dotyczący wykonania 12 szt. urządzeń piętrzących, 
rozbiórki (zasypania) rowów melioracyjnych oraz rozbiórki 2 szt. przepustów  

18. Załącznik nr 18 – Przedmiar robót dotyczący budowy oczka wodnego – wodopoju dla 
koników polskich, rozbiórki (zasypania) rowów melioracyjnych oraz konserwacji rowów 
melioracyjnych   

19. Załącznik nr 19 – Formularz ofertowy 
20. Załącznik nr 20 – Wykaz robót 
21. Załącznik nr 21 – Wykaz osób 
22. Załącznik nr 22 – Wzór umowy 
23. Załącznik nr 23 – Regulamin zawierania umów  
 

Sporządzili i zatwierdzili pod względem merytorycznym i formalnym: 
 

Marta Potocka – kierownik projektu 
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Karolina Gajewska – asystent projektu 
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