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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Polskie Towarzystwo Ochrony PtakówKrajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Ciepła 17

Miejscowość:  Białystok Kod pocztowy:  15-471 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Sekretariat PTOP Tel.: +48 856642255

Osoba do kontaktów:  Marta Potocka, Mariusz Rostkowski

E-mail:  mpotocka@ptop.org Faks:  +48 856642255

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.ptop.org.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)
organizacja pozarządowa

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH POD WYPAS DLA KONIKÓW POLSKICH

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Stacja terenowa Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, wieś Kalitnik nr 2, 16-050 Michałowo, powiat
białostocki, województwo podlaskie

Kod NUTS: 

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

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
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_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia działek wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
dostarczeniem elementów wyposażenia terenu pod wypas koników polskich w Stacji Terenowej PTOP, Kalitnik
2, 16-050 Michałowo. Na zakres zamówienia składa się:
1. Budowa trwałego ogrodzenia pastwiska dla koni.
2. Dostarczenie kompletnego, okresowego ogrodzenia pastwiska dla koni.
3. Budowa odłowni dla koni.
4. Wykonanie dwóch studni i ich wyposażenie w ręczne urządzenia pompujące wo-dę.
5. Dostarczenie jednej pompy spalinowej do pompowania wody.
6. Dostarczenie dwóch poideł łąkowych dla koni.
7. Wykonanie ciągu komunikacyjnego wokół ogrodzonej działki.
Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części oraz składania ofert częściowych

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45340000  
Dodatkowe przedmioty 45255110  
 42122130  
 44613500  

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

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

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

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
1. Budowa trwałego ogrodzenia pastwiska o łącznej długości ok. 3 830 mb (szczegółowa mapa z przebiegiem
granic ogrodzenia znajduje się w załączniku nr 1 na stronie www zamawiającego).
OGRODZENIE:
- długość ogrodzenia: ok. 3 830 m w dwóch kwaterach,
- co najmniej 1277 okorowanych słupków sosnowych (wałki) o długości 2 m i średnicy w cieńszym końcu nie
mniejszej niż 12 cm, zaimpregnowanych na całej długości lub opalonych (zwęglenie warstwy zewnętrznej;
niedopuszczalne jest jedynie ich osmolenie), na długości ok. 70 cm, ściętych od góry pod kątem ok. 45stopni w
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celu lepszego odpływu wody (spływ wody ma być skierowany w przeciwną stronę niż będą mocowane żerdzie) i
wkopanych w ziemię,
- pod słupki zostaną wykopane otwory za pomocą np. świdra glebowego ślimakowego i stabilnie posadowione
na głębokość ok. 70 cm (maksymalny odchył słupka po wkopaniu nie może być większy niż 2,5 cm od pionu,
a liczba takich słupków nie może przekraczać 5 %), w odległości 3 m od siebie (część nadziemna słupków 130
cm z tolerancją +/- 5 cm),
- ok. 11 490 m okorowanych żerdzi świerkowych lub sosnowych o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 70
mm, dopuszcza się grubsze żerdzie o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 100 mm przetarte na pół i przybite
do słupków gwoździami co najmniej 6 calowymi na głębokość co najmniej ¾ średnicy słupka na wysokościach
wskazanych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania prac, po 3 w każdym przęśle ogrodzenia, przybite
żerdzie mają wystawać co najmniej 2,5 cm poza zewnętrzną krawędź słupka,
- ok. 3 830 m stalowej linki plecionej o średnicy 1,8–2,0 mm, przymocowanej ocynkowanymi skoblami trwale
do słupków w połowie prześwitu pomiędzy żerdziami górnymi i środkowymi, w sposób uniemożliwiający jej
przesuwanie, wysokość mocowania zostanie wskazana przez Zamawiającego.
BRAMY:
- wykonanie 5 bram dwuskrzydłowych o szerokości 5 m (lokalizacja bram zaznaczona w załączniku nr 1),
- wykonanie 4 bram jednoskrzydłowych o szerokości 3 m (lokalizacja bram zaznaczona w załączniku nr 1),
- bramy wykonane z żerdzi przeciętych na pół o średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 10 cm, oparte na
konstrukcji krzyżaka oraz 2-3 żerdzi pionowych i 3 żerdzi poziomych; mocowane na zawiasach ramieniowych
o średnicy sworznia min 18 mm; zamykane na łańcuch z założoną kłódką mosiężną pałąkową w systemie
jednego klucza do wszystkich kłódek; żerdzie wewnętrzne, pionowe w bramach dwuskrzydłowych powinny
wystawać ponad bramę na wysokość ok. 10-15 cm; słupek mocujący zawiasy na wysokość 50 cm wystający
ponad bramę (łączna wysokość 2,5 m); naciąg z linki stalowej (powstrzymujący opadanie bramy) o grubości 3-5
mm skręcany śrubą rzymską mocowany pomiędzy słupkiem a skrajną pionową żerdzią,
-termin wykonania małej kwatery: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy;
- termin wykonania dużej kwatery: do 20 września 2015 r.
2. Dostarczenie kompletnego, okresowego ogrodzenia pastwiska, o łącznej długości ok. 205 mb.
- 1 zestaw przepędowy składający się z: automatycznego zwijaka, na którym nawinięta jest plecionka lub taśma
w kolorze jaskrawym lub białym o długości co najmniej 50 m z wplecionymi co najmniej 3 drucikami; obudowa z
tworzywa sztucznego; uchwyt mocujący ze śrubami wraz ze wspornikiem; uchwyt bramowy,
- 50 plastikowych słupków ze stopą i stalowym trzpieniem ułatwiającą wbijanie w ziemię do wykonania
ogrodzenia przenośnego; słupki o wysokości co najmniej 140 cm z co najmniej 7 zaczepami umożliwiającymi
mocowanie taśmy,
- 2 x 250 m białej taśmy wykonanej z tworzywa sztucznego (na szpuli do nawijania taśmy z korbą i
mocowaniem do słupka) o szerokości nie mniejszej niż 10 mm z wplecionymi co najmniej 3 drucikami do
wykonania ogrodzenia przenośnego,
-termin realizacji: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.
3. Budowa odłowni dla koni, o łącznej długości ogrodzenia ok. 80 mb, umiejscowionej wewnątrz grodzonej
działki (schemat odłowni w załączniku nr 2).
- długość ogrodzenia odłowni: ok. 80 m,
- co najmniej 31 okorowanych słupków sosnowych (wałki) o długości 2,4 m i średnicy w cieńszym końcu nie
mniejszej niż 12 cm, zaimpregnowanych na całej długości lub opalonych (zwęglenie warstwy zewnętrznej;
niedopuszczalne jest jedynie ich osmolenie), na długości ok. 70 cm, ściętych od góry pod kątem ok. 45 stopni w
celu lepszego odpływu wody (spływ wody ma być skierowany w przeciwną stronę niż będą mocowane żerdzie) i
wkopanych w ziemię,
- pod słupki zostaną wykopane otwory za pomocą np. świdra glebowego ślimakowego i posadowienie na
głębokość ok. 70 cm (maksymalny odchył słupka po wkopaniu nie może być większy niż 2,5 cm od pionu, a
liczba takich słupków nie może przekraczać 5 %), w odległości 3 m od siebie (część nadziemna słupków 170
cm z tolerancją +/- 5 cm),
- ok. 320 m żerdzi świerkowych lub sosnowych o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 70 mm, dopuszcza się
grubsze żerdzie o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 100 mm przetarte na pół, żerdzie zostaną okorowane
i przybite do słupków (od strony wewnętrznej odłowni) gwoździami co najmniej 6 calowymi na głębokość co
najmniej ¾ średnicy słupka na wysokościach wskazanych przez zamawiającego w trakcie wykonywania prac,
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po 4 w każdym przęśle ogrodzenia, przybite żerdzie mają wystawać co najmniej 2,5 cm poza zewnętrzną
krawędź słupka,
- żerdzie ruchome wystające poza zewnętrzne krawędzie słupków po 20 cm na obie strony, powinny być
wkładane pomiędzy dwa słupki i opierać się na krótkich klockach przymocowanych pomiędzy nimi. Słupki
i żerdzie na wejściu i wyjściu z odłowni, na wysokości ich mocowania zostaną przewiercone na wylot o
średnicy otworu 1 cm w sposób umożliwiający założenie blokady (śruba z dwustronnym gwintem i nakrętkami
motylkowymi). Wykonawca dostarczy śruby i nakrętki,
- lokalizacja odłowni i jej zorientowanie zostaną wskazane Wykonawcy po rozpoczęciu prac,
- termin wykonania: do 20 września 2015 r.
4. Wykonanie dwóch studni i ich wyposażenie w urządzenia pompujące wodę o podanych niżej parametrach
(lokalizacja studni zostanie wskazana Wykonawcy niezwłocznie po przekazaniu placu budowy). Załącznik nr 3
przedstawia profil określający głębokości zalegania poszczególnych warstw gleby.
– studnie abisyńska lub wiercona, głębokość wydobywania wody od 4 m do 7 m, wydajność pompy min. 30 l/
min,
– zainstalowanie w obu studniach ręcznych pomp ssąco-tłoczących (o wysokości z lub bez podstawy min.
1,3 m) z końcówką umożliwiającą podłączenie węża odprowadzające-go wodę; Wykonawca dostarczy wąż z
podłączeniem do pompy o długości min. 10 m,
– pompa ma posiadać mocowanie umożliwiające jej demontaż, (głównie na okres zimo-wy) wraz z
zabezpieczeniem otworu studni po zdemontowaniu pompy,
– teren wokół studni w promieniu minimum 1 m powinien być utwardzony żwirem średnim ze spadkiem
ukierunkowanym od studni,
termin wykonania: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.
5. Dostarczenie jednej pompy spalinowej do pompowania wody.
– pompa spalinowa o mocy do 1,0 kW i wydajności co najmniej 7000 l/h,
– wysokość podnoszenia wody min 20 m,
– waga do 6,5 kg,
- w komplecie wąż ssący z filtrem,
- termin wykonania: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.
6. Dostarczenie dwóch poideł dla koni.
– poidła łąkowe, wolnostojące dla koni wykonane z wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa,
– odporne na czynniki atmosferyczne i promienie UV,
– bez ostrych krawędzi,
– odporne na wywrócenie,
– z korkiem spustowym,
– pojemność min. 500 litrów,
– wysokość maksymalna 0,75 m,
- termin wykonania: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.
7. Wykonanie ciągu komunikacyjnego wokół grodzonej działki (szczegółowa mapa z przebiegiem ciągu znajduje
się w załączniku nr 1).
- wycięcie drzew i krzewów w odległości 5 metrów od projektowanego ogrodzenia wokół działki. Wałki o
średnicy od 7 do 15 cm należy pociąć na długość 3,0 m, a powyżej 15 cm należy pociąć na długość 2,5 m i
wszystko złożyć przy Stacji Terenowej PTOP w Kalitniku we wskazanym miejscu; czuby i gałęzie wywieźć i
zagospodarować we własnym zakresie,
- wykarczować karpiny, wywieźć i zagospodarować we własnym zakresie,
- wyrównać teren w pasie powstałym po usunięciu drzew i krzewów w sposób umożliwiający przejazd (do
równania można zastosować grunt mineralny dostarczony z zewnątrz).
– termin wykonania: do 20 września 2015 r

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
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Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  28/04/2015  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  20/09/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
nie dotyczy

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
1. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach, mających odzwierciedlenie w toku zaawansowania realizacji
umowy na podstawie cen za poszczególne elementy przedmiotu umowy podane w formularzu ofertowym z
zastrzeżeniem, że płatności częściowe nie przekroczą 50% całkowitej wartości wynagrodzenia ryczałtowego, a
faktura końcowa będzie wynosić co najmniej 50 % całkowitej wartości wynagrodzenia ryczałtowego.
2. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Podstawę do wystawienia faktur stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy poszczególnych elementów
przedmiotu umowy.
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. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
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) Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
c) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wy-stępującym jako
reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem.
d) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie ewentualnego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
e) 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.
f) 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:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
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Ze względu na okres lęgowy ptaków prace mogące powodować płoszenie, w tym zwłaszcza wymagające
użycia urządzeń wyposażonych w silniki spalinowe, mogą zostać przez Zamawiającego miejscowo i/lub
czasowo wstrzymane (dotyczy prac przewidzianych do realizacji w terminie do 20 września 2015 r.).

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: (jeżeli dotyczy)
_____

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Nie dotyczy

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
CI-9/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  ______  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  _____    Waluta:  _____

Warunki i sposób płatności: 

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  23/04/2015  Godzina:  10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  30 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 23/04/2015        (dd/mm/rrrr)    Godzina10:10
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-475 Białystok.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli 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:   (jeżeli dotyczy)
1. Termin rozpoczęcia prac wskazany w sekcji II.3 jest orientacyjnym terminem zawarcia umowy. Realizacja
zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 20.9.2015 z zastrzeżeniem wyłączenia możliwości wykonywania prac
w okresie lęgowym ptaków.
2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie dotyczy.
3. Załączniki przywołane w niniejszym postępowaniu są dostępne na stronie www Zamawiającego.
4. 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.
5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, zawierających dane w innych walutach niż w
złotych polskich [PLN], Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs średni waluty obcej w
złotych ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (www.nbp.gov.pl) w dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu
do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. W przypadku braku ogłoszenia kursu średniego waluty obcej w dniu
przekazania ogłoszenia, Zamawiający jako kurs przyjmie najbliższy kurs ogłoszony przez NBP, po dniu
przekazania ogłoszenia o zamówieniu.
6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Jako najkorzystniejsza zostanie
wybrana oferta z najniższą ceną.
7. 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.).
8. 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.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania ofert pod kątem zaoferowania rażąco niskiej ceny, na
zasadach opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 90.
10. Umowa z Wykonawcą: Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na
warunkach określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 5 do ogłoszenia o przetargu, niezwłocznie po
ogłoszeniu rozstrzygnięcia przetargu. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie opisanym we wzorze
umowy.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty
Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:
1) zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
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.
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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.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany wynagrodzenia w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.
2) zmiany Podwykonawcy robót, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę.
3) zmiany lokalizacji/głębokości wykonania studni – w przypadku, gdy pomimo załączonej dokumentacji
geologicznej we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, na podanej głębokości woda nie występuje – w
takim przypadku dopuszcza się zmianę lokalizacji/ głębokości wiercenia studni a każdy kolejny metr wiercenia
studni rozliczany będzie ceną jednostkową w wysokości wynikającej z formularza załączonego do oferty
przetargowej.
4) Warunkiem dokonania zmian o których mowa powyżej, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez
Wykonawcę oraz jego akceptacja przez Zamawiającego lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
12. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po otwarciu ofert,
przed zawarciem umowy.
13. Zamawiający może odwołać/zmienić warunki przetargu przed dniem składania ofert

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  Białystok Kod pocztowy:  _____ Państwo:  Polska (PL)

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
_____

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____
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Adres internetowy:  (URL) _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
02/04/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-044702
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   _____

Część nr : _____      Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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