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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360451-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektów budowlanych
2015/S 199-360451

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Ciepła 17
Osoba do kontaktów: Marta Potocka
15-471 Białystok
POLSKA
Tel.:  +48 856642255
E-mail: mpotocka@ptop.org.pl
Faks:  +48 856642255
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.ptop.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: organizacja pozarządowa

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa częściowo osłoniętej wiaty na maszyny rolnicze (HRP II, Zad. 28).

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wieś
Kalitnik, obręb Kuchmy, gmina Michałowo, województwo podlaskie.
Kod NUTS 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360451-2015:TEXT:PL:HTML
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa częściowo osłoniętej wiaty na maszyny rolnicze w zabudowie
zagrodowej zlokalizowanej na działce nr ew. 248/1 we wsi Kalitnik, obręb Kuchmy, gmina Michałowo,
województwo podlaskie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45213240

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa częściowo osłoniętej wiaty na maszyny rolnicze w zabudowie
zagrodowej zlokalizowanej na działce nr ew. 248/1 we wsi Kalitnik, obręb Kuchmy, gmina Michałowo,
województwo podlaskie.
2. Projekt budowlany budowy budynku gospodarczego wykonano zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji o
warunkach zabudowy.
3. Forma architektoniczna budynku nawiązuje do otaczającej go zabudowy.
4. Inwestycja będzie realizowana na terenie należącym do inwestora.
5. Podstawowe parametry budowli:
powierzchnia zabudowy – 98,60 m²;
powierzchnia użytkowa – 88,30 m²;
kubatura – 585,45 m³;
długość budynku – 13,96 m;
wysokość budynku – 7,72 m;
budynek jednokondygnacyjny.
6. Na terenie działki objętej inwestycją występują elementy infrastruktury technicznej, takie jak lokalny wodociąg
z własnego ujęcia i kanalizacja sanitarna do zbiorników szczelnych. Poza tym przebiega napowietrzna
linia energetyczna nN jako przyłącze do budynku mieszkalnego oraz doziemne przyłącze do budynku
gospodarczego.
7. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, stanowiąca
załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia. Warunki wykonania zamówienia w tym warunki gwarancji i rękojmi
zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia.
8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, czy pochodzenie
– należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne,
eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie Oferty w tej części przedmiotu
zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeśli przedmiot
zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia,
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Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne. Podane w dokumentacji
projektowej i STWiOR nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów
jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej i STWiOR nazwą
producenta, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie niższych
niż materiałów wskazanych nazwą. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie
konkretnego producenta lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach
jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym
samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
9. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.), Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania.
10. Wykonawca przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny
koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki
oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
Szacunkowa wartość bez VAT: 165 353,94 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 31.10.2015. Zakończenie 30.11.2015

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium:
1. Wysokość wadium
a) Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości:
10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100).
b) Wnoszenie wadium, jego utratę i zwrot Zamawiający będzie procedował zgodnie z postanowieniami ustawy z
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zm.), dalej „Pzp” art. 45 i 46.
c) Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje odrzucenie oferty.
2. Forma wadium
a) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach:
pieniądzu;
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3. 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
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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, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 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 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 rachunek bankowy
Zamawiającego: PEKAO S.A. w Białymstoku 08 1240 5211 1111 0000 4921 4273, podając na poleceniu
przelewu informację: „Budowa wiaty na maszyny rolnicze, Kalitnik”.
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
b) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu wadialnego należy
złożyć w sposób umożliwiający jego zwrot. Zaleca się załączenie w ofercie kopii tego dokumentu.
5. 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.
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 Wykonawca, 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 również 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, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy
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1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
a) Informacje ogólne.
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 wyniku 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 wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilku następujących formach:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
b) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego: 08 1240 5211 1111 0000 4921 4273 prowadzony przez Bank Pekao S.A. z dopiskiem:
„zabezpieczenie należytego wykonania umowy do postępowania na budowę wiaty na maszyny rolnicze,
Kalitnik” przy czym w terminie podpisania umowy środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym
Zamawiającego.
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
bankowy, Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
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 (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
— określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (kwotę gwarancji,
— 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 Zamawiającego.
f) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 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.
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3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
100 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujące zgodne z umową wykonanie przedmiotu zamówienia, zostanie
zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonane roboty jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie
zgodnej ze złożoną ofertą.
2. Zapłata za roboty będące przedmiotem zamówienia dokonana będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru robót.
4. Wykonawca wraz z fakturą za wykonane prace przedłoży Zamawiającemu kserokopię faktur i dowodów
płatności potwierdzających opłacenie należności ewentualnych podwykonawców.
5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek wskazany w
fakturze.
6. Wynagrodzenie nie będzie podlegać zmianom z zastrzeżeniem § 13 wzoru umowy.
7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie świadczenia przewidziane umową, a także wszystkie
koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem umowy, w tym w szczególności koszty użycia
maszyn, urządzeń, materiałów budowlanych, przeprowadzania badań, obsługi geodezyjnej, koszty związane z
udzieloną rękojmią i gwarancją oraz koszty zakupu i dostarczenia Zamawiającemu elementów oraz urządzeń
wykorzystanych przy wykonywaniu umowy. Obejmuje także wszelkie ryzyka i okoliczności, jakie wynikną w
toku wykonywania robót oraz wszelkie wydatki i koszty, jakie będą konieczne dla przezwyciężenia tych ryzyk
i okoliczności w celu prawidłowego i terminowego wykonania robót za przedmiot umowy. Wynagrodzenie
obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i innych świadczeń
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
8. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia bez pisemnej zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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 pełnomocnika 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 odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, będą
badane łącznie – dokumenty określone Rozdz. VI ogłoszenia o przetargu powinien złożyć co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
d) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako
reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem.
e) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
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f) Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i
adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
g) Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez
Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, wg zasady: spełnia/nie spełnia.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu z postępowania za skazanie prawomocnym
wyrokiem sądu z powodu dopuszczenia się co najmniej jednego z poniższych czynów:
a) udział w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art. 2 ust. 1 wspólnego
działania Rady 98/733/WSiSW;
b) korupcja, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 3 aktu Rady z 26.5.1997 oraz art. 3 ust. 1
wspólnego działania Rady 98/742/WSiSW;
c) oszustwo w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich;
d) udział w praniu pieniędzy, zgodnie z definicją art. 1 dyrektywy Rady 91/308/EWG z 10.6.1991 w sprawie
uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy.
Wykonawca składa oświadczenie, zawarte w Formularzu ofertowym, dotyczące niepodlegania wykluczeniu z
postępowania.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Nie dotyczy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców
tego warunku należy przedłożyć oświadczenie złożone na Formularzu ofertowym załącznik nr 1 w pkt III ppkt
1.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców warunku wiedzy i doświadczenia należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych (wg załącznika nr 2 do ogłoszenia) wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te
zostały wykonane 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 załączenia 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 zakresie
nieuregulowanym niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz.231).
2. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawców warunku dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia należy przedłożyć wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca,
a które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
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usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz
oświadczeniem, że wskazane osoby posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia – wg załącznika nr 2A
do ogłoszenia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia.
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 prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) należycie wykonanymi co najmniej 2 obiektów kubaturowych o konstrukcji drewnianej wraz z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. Warunek dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – w celu potwierdzenia spełnienia warunku
Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z 7.7.1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1409) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wcześniejszych przepisów prawa albo uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji na
podstawie odrębnych przepisów prawa.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
CI-25/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
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IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.10.2015 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 30.10.2015 - 10:10
Miejscowość:
Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-475 Białystok.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zadanie jest częścią projektu: nr
POIS.05.01.00-00-328/10 Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura
2000 Puszcza Knyszyńska – etap II, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Termin rozpoczęcia prac wskazany w sekcji II.3 jest orientacyjnym terminem zawarcia umowy.
2. Ogłoszenie oraz załączniki przywołane w niniejszym postępowaniu są dostępne na stronie www
Zamawiającego.
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy
innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty i
oświadczenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Jako najkorzystniejsza zostanie
wybrana oferta z najniższą ceną.
5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto (z uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług).
Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).Omyłki w ofertach Zamawiający
poprawi zgodnie z treścią art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2014, poz. 907 ze zm.).
6. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający
może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania ofert pod kątem zaoferowania rażąco niskiej ceny. Jeżeli
cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,
w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek
wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę

www Zamawiaj
www Zamawiaj
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wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych
we wzorze umowy wg załącznika nr 3 do ogłoszenia, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia przetargu.
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie opisanym we wzorze umowy, stanowiącym integralną
część niniejszego ogłoszenia. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, na okres realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku posiadania ubezpieczenia na okres
krótszy niż termin realizacji zamówienia, zobowiązanie do przedłużenia polisy do czasu zakończenia realizacji
zamówienia. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy również kosztorys ofertowy uproszczony,
zawierający ilość robót, cenę jednostkową oraz wartość pozycji, sporządzony na podstawie załączonej do
ogłoszenia dokumentacji.
9. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po otwarciu ofert, przed
zawarciem umowy.
10. Zamawiający może odwołać/zmienić warunki przetargu przed dniem składania ofert.
11. Zmiany umowy:
11.1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności
i będą dopuszczalne o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem
postanowień niniejszego paragrafu.
11.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy:
1) terminu realizacji umowy, pod warunkiem, że instytucja finansująca projekt, w ramach którego realizowana
jest przedmiotowa inwestycja, wyrazi zgodę na przedłużenie realizacji Projektu, oraz jeżeli zaistnieje któraś z
poniższych okoliczności:
a) wstrzymanie realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczeniem sądu;
b) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ administracji decyzji, zezwoleń,
itp.;
c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych
lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy;
d) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie
Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego w
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę).
W przypadku wstrzymania robót przez uprawnione organy i służby, z przyczyn nie wynikających z winy
Wykonawcy – przedłużenie terminu jest możliwe o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót. W przypadku zmiany
terminu realizacji przedmiotu umowy na podstawie pozostałych okoliczności, termin ten może ulec przedłużeniu
nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wynagrodzenia w
przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.
2) Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następującym zakresie
i okolicznościach:
a) zmiana materiałów koniecznych do wykonywania robót wynikająca z niedostępności na rynku tych
materiałów spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku;
b) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót zamiennych nie
wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa
realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy lub usunięcia wad ukrytych dokumentacji
projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego lub zmiany obowiązujących przepisów prawa;
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c) zmiany Podwykonawcy robót, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę;
d) zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy – pod warunkiem wykazania że nowa osoba
posiada kwalifikacje nie niższe niż wymagane warunkami ogłoszenia o przetargu.
11.3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez
Wykonawcę oraz jego akceptacja przez Zamawiającego lub sporządzenie przez strony stosownego
protokołu.
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