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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335068-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Białystok: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
2012/S 204-335068

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

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

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna

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
Opracowanie map zasadniczych sytuacyjno-wysokościowych dla działek położonych w obrębie ostoi cietrzewia
Rabinówka, celem opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy urządzeń małej retencji i
likwidacji rowów melioracyjnych na terenie ostoi Rabinówka.

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

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
I Opis przedmiotu zamówienia.
1. Usługa będzie polegała na opracowaniu map zasadniczych sytuacyjno-wysokościowych dla działek
położonych w obrębie ostoi cietrzewia Rabinówka, celem opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej
budowy urządzeń małej retencji i likwidacji rowów melioracyjnych.
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2. Teren usługi obejmie rezerwat przyrody Rabinówka oraz grunty położone w otulinie rezerwatu.
3. Lokalizacja prac przedstawia się następująco:
a) rezerwat przyrody Rabinówka – położony na terenie Nadleśnictwa Waliły, w gminie Gródek, w powiecie
białostockim, w województwie podlaskim. Mapy mają obejmować odrębnie każdą budowlę na działce:
— 8 progów, 4 przepusty, 26 brodów, 20 zastawek dębowych na działkach o następujących numerach
ewidencyjnych: 27/2, 19/1, 10, 769, 481, 494, 764, 260/2, 765, 535, 561, 741, 766, 731, 732, 578, 619, 240/1,
767, 768, 726, 729, 1683, 5/1, 769, 1127, 733, 731, 732, 733, 734, 737, 764, 559/1, 260/2, 535, 561, 1785, 151,
742, 753, 40, 65, 32, 154, 155, 158, 30/1, 768, 21, 741, 742, 743, 733/1, 734/1 (obręb ewidencyjny: Mieleszki,
Kol. Mieleszki, Podozierany) – załącznik nr 4a i 4b.
b) otulina rezerwatu:
— zasypanie rowów melioracyjnych na dł. 660 mb na działce ewidencyjnej 559/2, 559/3, 559/4 (obręb Pieńki) –
załącznik nr 4c.
4. CPV: usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe - 71250000-5 usługi badań katastralnych
-71354300-7
5. Ogólne wytyczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia – opracowanie map zasadniczych sytuacyjno-
wysokościowych.
a) przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie map zasadniczych sytuacyjno-wysokościowych w skali
1:1 000 do celów projektowych opisanych powyżej, w formie map w wersji papierowej i elektronicznej dla
opracowania projektu technicznego,
b) mapa winna zawierać treść naniesioną w pasie co najmniej 30 m wokół planowanych inwestycji
(rozmieszczenie inwestycji, mapy – wg załączników 3a, 3b i 3c).
c) na mapie zasadniczej winny być zaznaczone w szczególności:
— aktualne cieki wodne i źródła wody,
— rzędne terenu oraz rzędne brzegów, dna rowów i zwierciadła wody,
— szerokość rowów w dnie i szerokości rowów górą w miejscach charakterystycznych, tj. przy zmianach ich
wymiarów umożliwiających wykonanie przekrojów podłużnych rowów i obliczenie kubatury,
— rzędne wlotów i wylotów przepustów znajdujących się na rowach oraz innych budowli,
— występujące zakrzaczenia i zadrzewienia w terenie.
6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymienionymi, obowiązującymi przepisami prawa, w tym w
szczególności z regulacjami:
a) Ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. poz. 240 nr 2027),
b) Ustawy z dnia z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. poz. 156 nr 1118 j.t.),
c) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.2.1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. poz. 25, nr 133).
7. Forma przygotowania przedmiotu zamówienia:
a) mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokościowa w wersji elektronicznej – w systemie EwMapa na nośniku CD,
b) mapa papierowa z pieczęciami właściwego Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii w 3
egzemplarzach,
c) Zamawiający będzie mógł, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, dopuścić wykonanie jednej mapy
zasadniczej sytuacyjno-wysokościowej dla więcej niż jednej budowli,
d) Wykonawca obowiązany będzie konsultować z Zamawiającym poszczególne etapy prac związanych z
realizacją zamówienia,
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e) Zamawiający zwraca uwagę na bardzo trudne warunki wykonywania prac w tym terenie, gdyż są to
powierzchnie dawno nieużytkowane. Dlatego też w miarę możliwości, zalecane jest sprawdzenie w terenie
warunków wykonania zamówienia. Nie jest to jednakże obligatoryjnie narzucone Wykonawcom,
f) Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca opracowujący mapy zasadnicze sytuacyjno-wysokościowe winien
współpracować z Zamawiającym w szczególności w zakresie ustaleń szczegółów opracowania map.
7. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia w tym: terminy realizacji poszczególnych etapów prac zostaną
zwarte w harmonogramie realizacji usług podpisanym przez obie strony przed zawarciem umowy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
73000000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 10 824,00 i najwyższa oferta 17 900,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
CI-4/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 193-317672 z dnia 3.10.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

18.10.2012

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
GGS Kasprzyk Adrian
ul. Sosnowa 34
16-010 Wasilków
POLSKA
E-mail: geodetaGGS@gmail.com

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317672-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:geodetaGGS@gmail.com
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Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 60 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 10 824,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

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

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.10.2012


