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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235258-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Roboty budowlane
2013/S 136-235258

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 wieży widokowej na terenie Puszczy Knyszyńskiej” (HRP II, Zad. 13).

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Kod NUTS PL,PL343

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235258-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:mpotocka@ptop.org.pl
http://www.ptop.org.pl
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II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. W ramach zadania przewidziano budowę wieży widokowej o konstrukcji drewnianej. Konstrukcję nośną
stanowić będzie osiem szt. pali drewnianych o średnicy 36 cm, posadowionych na stopach fundamentowych
żelbetowych za pomocą kotew do połączeń ciesielskich. Konstrukcja wieży będzie dwupoziomowa, w której
niższy poziom wieży stanowić będzie pomost na ruszcie do przetrzymywania skoszonego siana, zaś poziom
piętra przeznaczony będzie do obserwacji i edukacji przyrodniczej. Na górny poziom dostać się będzie można
schodami biegnącymi wzdłuż dłuższej, bocznej elewacji wieży. Dach przykrywać będzie całą konstrukcję wraz
ze schodami dla zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi. Będzie on czterospadowy o kącie nachylenia
35° - (70%), więźba dachowa drewniana, pokryta dranicą.
2. Wymiary wieży widokowej to: największy wymiar zewnętrzny 5,88 m x 5,76 m, szerokość elewacji frontowej -
5.76 m, wysokość - 8.50 m
Powierzchnia działki nr 228 - 5,20 ha
Powierzchnia zabudowy wieży widokowej - 33.8 m²
Kubatura wiaty - 222.7 m³
Powierzchnia użytkowa wiaty - 49.7 m²
4. Ogólny opis budowlany.
a) Projekt dostosowany jest do warunków stref klimatycznych:
- wg PN-82/B-02403 (IV) strefa klimatyczna,
- wg PN-82/B-02000 - obciążenie budowli,
- wg PN-74/B-02009 - obciążenie stałe i zmienne,
- wg PN-EN 1991-1-3 - obciążenie śniegiem,
- wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3 - obciążenie wiatrem,
- wg PN-B-03264;2002 - konstrukcje żelbetowe,
- wg PN-81/B-03150/03 - konstrukcje drewniane.
b) Warunki gruntowe na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez mgr inż. Wojciech Rogowski „AV”
Zakład Robót Wiertniczych Inżynieryjnych i Budowlanych, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża ustalono w świetle
rozporządzenia Nr 839 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.24.09.1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126 z dn. 8.10.1998r. ) z uwagi na
rodzaj gruntów ustala się I kategorię geotechniczną.
c) Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej nie dotyczą projektowanej wieży, ponieważ jest to obiekt
o kubaturze do 1000m3 przeznaczona do prowadzenia działalności usługowej - na podstawie paragrafu § 213,
Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź.
zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.) .
d) Posadowienie
Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe stopy fundamentowe o wysokości 130 cm z betonu
B25, zbrojone stalą B500SP i S235J. Pod fundamentami przewidziano 10cm warstwę betonu podkładowego
B10.
Poziom posadowienia fundamentów: -1,20 od poziomu terenu =147.50 m.n.p.m.
Poziom terenu wokół wieży: -0,60 =148.70 m n.p.m.
Poziom terenu przy wejściu na wieżę: -0.50 =148.80 m n.p.m.
Poziom tarasu przyziemia wiaty: +/-0.00 =149.30 m n.p.m.
Poziom tarasu piętra wiaty: +2.46 =151.76 m n.p.m.
e) Pale drewniane - drewniane:
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Pale zaprojektowano jako okrągłe o średnicy D = 36 cm z drewna klasy C24. Przy połączeniach z
fundamentami oraz belkami głównymi należy wykonać zacięcia o głębokości 5 cm w celu zapewnienia płaskiej
powierzchni kontakty z dochodzącymi elementami.
f) Belki stropowe – sosnowe lub świerkowe:
Strop oparto na podciągach drewnianych o przekroju prostokątnym 15x30 cm, na którym spoczywają belki
stropowe 12x22 cm w rozstawie 95 cm, z drewna klasy C24.
g) Podłogi tarasów z desek frezowanych, impregnowanych ciśnieniowo o wymiarach 3,5x10 cm.
h) Balustrady o wym. 10x5 cm i słupki o wym. 8x8 cm z tarcicy iglastej czterostronnie struganej. Deski
balustrady o wymiarach 8x2 cm
i) Więźba dachowa
Krokwie o przekroju prostokątnym 8x20 cm rozstawione są co 90 cm. Krokwie narożne o przekroju
prostokątnym 10x22 cm, poziome belki obwodowe 15x25 cm, przekątne belki poziome 10x20 cm. Drewno klasy
C24
Połączenie prętów w węzłach zaprojektowano na gwoździe okrągłe ocynkowane 4x110 mm a w kalenicy na
gwoździe 4,2x100 mm z blachami perforowanymi do połączeń ciesielskich. Wilgotność drewna nie może
przekraczać 15%.
j) Pokrycie dachowe dranicą. Ręcznie łupana deska z drewna iglastego grubości 3-5 cm szerokości około
9-13
k) Impregnacja drewna. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów drewnianych wykonać przez
zaimpregnownie środkiem grzybobójczym np.:"Soltox", „Boramon C30” lub podobnym analogicznie, zgodnie
z instrukcją załączoną przez producenta, a następnie powlec, np.:"Pyrolakiem W-1" lub analogicznym, jako
zabezpieczenie przeciwogniowe.
Wszystkie elementy impregnować ciśnieniowo, natomiast pokrycie dachowe dranicą - impregnować
powierzchniowo.
5. Uwagi: Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone od korozji biologicznej i ogniochronnie. Zastosowane
materiały i wyroby budowlane i wykończeniowe podlegające certyfikacji powinny posiadać certyfikat na znak
bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
Detale połączeń nie ujęte w opracowaniu należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów.
Wszystkie roboty budowlano - montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz obowiązującymi normami u sztuką budowlaną zachowując
przepisy BHP.
6. Inne pozostałe szczegóły wyjaśnia dokumentacja projektowa w postaci: projektu budowlanego, projektu
wykonawczego (architektonicznego i konstrukcyjnego), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, przedmiar robót – stanowiące załączniki do przedmiotowego postępowania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

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:

II.2.2) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

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

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 5.8.2013. Zakończenie 30.9.2013

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Informacja na temat zabezpieczenia należytego wykonania :
1. Na podstawie § 1 pkt. 4 Regulaminu Zawierania Umów (załącznik nr 5 do przedmiotowego postępowania)
Wykonawca ma obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny
ofertowej brutto, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia Wykonawca wnosi najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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.
5. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego;
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawów.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
8. 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 rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,
o których mowa pkt. 4.
10. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,
o których mowa w pkt. 5.
11. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokości.
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III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Wypłata wynagrodzenia zrealizowana będzie po odebraniu prac zgodnie z § 1 przedmiotowej umowy.
2. Wykonawca wystawi fakturę VAT/rachunek w terminie do 7 dni od daty odbioru zdawczo-odbiorczego
wolnego od podpisanego bez uwag przez Zamawiającego i Wykonawcę.
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek wskazany na
dostarczonej fakturze VAT/rachunku w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/
rachunku.
4. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy
dzień zwłoki.
5. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w
całości lub części.
6. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, to Wykonawca
zobowiązany jest wykonać te roboty na własny koszt, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych standardów,
norm, i parametrów jak dla poszczególnych branż w przedmiotowym postępowaniu.
7. W sytuacji realizacji umowy z podwykonawcą o czy mowa w § 10 niniejszej umowy Załącznikiem do faktury
będzie podpisane oświadczenie przez Wykonawcę i podwykonawców o braku zobowiązań finansowych
Wykonawcy wobec podwykonawców przy realizacji umowy wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie
zapłaty (uwierzytelniona kopia polecenia przelewu).
8. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek, za wyjątkiem kwoty odpowiadającej
sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców w odniesieniu, do których Wykonawca nie przedłożył
dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty.
9. Zobowiązania te ureguluje Zamawiający przez przekazanie ich bezpośrednio na rachunek
podwykonawców.
10. Kwoty wypłacone przez Zamawiającego podwykonawcom zostaną potrącone z należności Wykonawcy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy zagraniczni
powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
2. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.07.1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr
63 , poz. 394 ).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane
przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii
poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być
udzielone w szczególności:
- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).

III.1.4) Inne szczególne warunki
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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 spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu
warunku;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlanych budynków
drewnianych o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN brutto każda,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu
warunku;
4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy z
doświadczeniem stawiania konstrukcji drewnianych;
5. sytuacji ekonomicznej i finansowej – za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający wymagane jest posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż
40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy zł).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu
warunku;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlanych budynków
drewnianych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu
warunku;
4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy z
doświadczeniem stawiania konstrukcji drewnianych;
5. sytuacji ekonomicznej i finansowej – za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający wymagane jest posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż
40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł).

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu
warunku;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlanych budynków
drewnianych o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN brutto każda,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu
warunku;
4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy z
doświadczeniem stawiania konstrukcji drewnianych;
5. sytuacji ekonomicznej i finansowej – za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający wymagane jest posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż
40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy zł).

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-3/2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.8.2013 - 10:00
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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: 2.8.2013 - 10:05
Miejscowość:
15-471 Białystok, ul. Ciepła 17.
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): Przedmiotowe zadanie wchodzi
w zakres 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. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
- Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do ogłoszenia,
2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
oferty:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w Rozdziale IV niniejszego
ogłoszenia wg załącznika nr 1 do ogłoszenia,
b) na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w Rozdziale IV, pkt. 4.1.2. niniejszego ogłoszenia należy
załączyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert zawierający daty i miejsca wykonania, wartości brutto zrealizowanych robot, odbiorców
zamówienia oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg załącznika nr 2 do ogłoszenia,
c) na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w Rozdziale IV, pkt. 4.1.4. niniejszego ogłoszenia należy
załączyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
w realizacji umowy oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 3 do
ogłoszenia,
d) na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w Rozdziale IV, pkt. 4.1.5. niniejszego ogłoszenia należy
załączyć: dokument potwierdzający posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej na kwotę nie
mniejszą niż 40 000,00 zł.
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania,
których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23
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kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub
kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
5. Wymagania odnośnie składanych dokumentów:
a) podpisanie przez Wykonawcę lub umocowanego przedstawiciela (pełnomocnika) Wykonawcy, wszystkich
stron oferty, w tym stron wszystkich załączników,
b) parafowanie przez osobę podpisującą ofertę, wszystkich miejsc, w których poprawiono błędne zapisy.
6. Zalecenia odnośnie składanych dokumentów:
a) kolejne ponumerowanie wszystkich stron oferty,
b) załączenie pełnego spisu zawartości oferty,
c) podanie nazwisk(a) osób(oby) upoważnionych(ej) do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy zagraniczni
powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
10. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.07.1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18.03.2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr
63 , poz. 394 ).
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane
przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii
poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być
udzielone w szczególności:
- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
12. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia, wyjaśnienia treści oferty lub poprawić omyłki
występujące w ofercie na zasadach określonych w § 5 Regulaminu zawierania umów PTOP.
13. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie oraz drogą elektroniczną
Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu przetargu.
14. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert,
przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
- brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
- cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację
zadań,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było wcześniej przewidzieć,
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- instytucja sponsorująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
- oferent zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
- nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
16. Zamawiający może odwołać/zmienić lub zmodyfikować warunki przetargu przed dniem składania ofert.
17. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, 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.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.7.2013


