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

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

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
 

Białystok, dnia 7 kwietnia 2015 r. 

Nr postępowania: CI-9/2015 

 
Szanowni Państwo, 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w BiałowieŜy 17-230, ul. Kolejowa-
Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok 
tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Za-
wierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią 
projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knysz yńska – etap II”, zwanym dalej 
„Projektem”  ogłasza: 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 70 5 KODEKSU CYWILNEGO  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

na zadanie pn.: 

WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH POD WYP AS DLA KO-

NIKÓW POLSKICH 

Zadanie wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura  
i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia działek wraz z zagospodarowaniem 
terenu oraz dostarczeniem elementów wyposaŜenia 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 wyposaŜenie w ręczne urządzenia pompujące wo-

dę. 
5. Dostarczenie jednej pompy spalinowej do pompowania wody. 
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6. Dostarczenie dwóch poideł łąkowych dla koni. 
7. Wykonanie ciągu komunikacyjnego wokół ogrodzonej działki. 

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części oraz składania ofert częścio-
wych. 
 
1. Budowa trwałego ogrodzenia pastwiska o ł ącznej długo ści ok. 3 830 mb (szcze-

gółowa mapa z przebiegiem granic ogrodzenia znajduj e się w załączniku nr 1).  
 
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 niŜ 12 cm, zaimpregnowanych na całej długości lub opalo-
nych (zwęglenie warstwy zewnętrznej; niedopuszczalne jest jedynie ich osmolenie), na 
długości ok. 70 cm, ściętych od góry pod kątem ok. 45° w celu lepszego odpływu wody 
(spływ wody ma być skierowany w przeciwną stronę niŜ będą mocowane Ŝerdzie) i wko-
panych 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 moŜe być większy niŜ 2,5 cm od pionu, a liczba takich słupków nie moŜe przekraczać 
5 %), w odległości 3 m od siebie (część nadziemna słupków 130 cm  z tolerancją +/- 5 
cm),  
− ok. 11 490 m okorowanych Ŝerdzi świerkowych lub sosnowych o minimalnej średnicy w 
cieńszym końcu 70 mm, dopuszcza się grubsze Ŝerdzie o minimalnej średnicy w cień-
szym końcu 100 mm przetarte na pół i przybite do słupków gwoździami co najmniej 6 ca-
lowymi na głębokość co najmniej ¾ średnicy słupka na wysokościach wskazanych przez 
Zamawiającego w trakcie wykonywania prac, po 3 w kaŜdym przęśle ogrodzenia, przybite 
Ŝerdzie 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 ocynkowa-
nymi skoblami trwale do słupków w połowie prześwitu pomiędzy Ŝerdziami górnymi i środ-
kowymi, w sposób uniemoŜliwiający 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 Ŝerdzi przeciętych na pół o średnicy w cieńszym końcu nie mniej-
szej niŜ 10 cm, oparte na konstrukcji krzyŜaka oraz 2-3 Ŝerdzi pionowych i 3 Ŝerdzi po-
ziomych; mocowane na zawiasach ramieniowych o średnicy sworznia min 18 mm; zamy-
kane na łańcuch z załoŜoną kłódką mosięŜną pałąkową w systemie jednego klucza do 
wszystkich kłódek; Ŝerdzie wewnętrzne, pionowe w bramach dwuskrzydłowych powinny 
wystawać ponad bramę na wysokość ok. 10-15 cm; słupek mocujący zawiasy na wyso-
kość 50 cm wystający ponad bramę (łączna wysokość 2,5 m); naciąg z linki stalowej (po-
wstrzymujący opadanie bramy) o grubości 3-5 mm skręcany śrubą rzymską mocowany 
pomiędzy słupkiem a skrajną pionową Ŝerdzią,  
− termin wykonania małej kwatery: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy; 
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− termin wykonania duŜej kwatery: do 20 września 2015 r. 
 
2. Dostarczenie kompletnego, okresowego ogrodzenia pastwiska, o ł ącznej długo-

ści 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 naj-
mniej 7 zaczepami umoŜliwiającymi mocowanie taśmy, 
− 2 x 250 m białej taśmy wykonanej z tworzywa sztucznego (na szpuli do nawijania ta-
śmy z korbą i mocowaniem do słupka) o szerokości nie mniejszej niŜ 10 mm z wplecio-
nymi co najmniej 3 drucikami do wykonania ogrodzenia przenośnego, 
− termin realizacji: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy. 
 

3. Budowa odłowni dla koni, o ł ącznej długo ści ogrodzenia ok. 80 mb, umiejsco-
wionej wewn ątrz grodzonej działki (schemat odłowni w zał ączniku 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 niŜ 12 cm, zaimpregnowanych na całej długości lub opalo-
nych (zwęglenie warstwy zewnętrznej; niedopuszczalne jest jedynie ich osmolenie), na 
długości ok. 70 cm, ściętych od góry pod kątem ok. 45° w celu lepszego odpływu wody 
(spływ wody ma być skierowany w przeciwną stronę niŜ będą mocowane Ŝerdzie) i wko-
panych 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 moŜe 
być większy niŜ 2,5 cm od pionu, a liczba takich słupków nie moŜe przekraczać 5 %), w 
odległości 3 m od siebie (część nadziemna słupków 170 cm  z tolerancją +/- 5 cm), 
− ok. 320 m Ŝerdzi świerkowych lub sosnowych o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 
70 mm, dopuszcza się grubsze Ŝerdzie o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 100 mm 
przetarte na pół, Ŝerdzie 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, po 4 w 
kaŜdym przęśle ogrodzenia, przybite Ŝerdzie mają wystawać co najmniej 2,5 cm poza 
zewnętrzną krawędź słupka, 
− Ŝerdzie 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 Ŝerdzie na wejściu i wyjściu z odłowni, na wyso-
kości ich mocowania zostaną przewiercone na wylot o średnicy otworu 1 cm w sposób 
umoŜliwiający załoŜenie blokady (śruba z dwustronnym gwintem i nakrętkami motylko-
wymi). Wykonawca dostarczy śruby i nakrętki,   
− lokalizacja odłowni i jej zorientowanie zostaną wskazane Wykonawcy po rozpoczęciu 
prac, 
− termin wykonania: do 20 września 2015 r. 
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4. Wykonanie dwóch studni i ich wyposa Ŝenie w urz ądzenia pompuj ące wod ę o 
podanych ni Ŝej parametrach (lokalizacja studni zostanie wskazan a Wykonawcy 
niezwłocznie po przekazaniu placu budowy). Zał ącznik nr 3 przedstawia profil 
określający gł ęboko ści zalegania poszczególnych warstw gleby. 

– studnie abisyńska lub wiercona, głębokość wydobywania wody od 4 m do 7 m, wydaj-
ność 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 umoŜliwiającą podłączenie węŜa odprowadzające-
go wodę; Wykonawca dostarczy wąŜ z podłączeniem do pompy o długości min. 10 m, 
– pompa ma posiadać mocowanie umoŜliwiające jej demontaŜ, (głównie na okres zimo-
wy) wraz z zabezpieczeniem otworu studni po zdemontowaniu pompy, 
– teren wokół studni w promieniu minimum 1 m powinien być utwardzony Ŝwirem śred-
nim ze spadkiem ukierunkowanym od studni,  
− termin wykonania: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy. 
 
5. Dostarczenie jednej pompy spalinowej do pompowan ia 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 wąŜ 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 me-
chaniczne 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 ci ągu komunikacyjnego wokół grodzonej działki (szczegó łowa mapa 
z przebiegiem ci ągu znajduje si ę 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 naleŜy pociąć na długość 3,0 m, a powyŜej 15 cm 
naleŜy pociąć na długość 2,5 m i wszystko złoŜyć 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 umoŜli-
wiający przejazd (do równania moŜna zastosować grunt mineralny dostarczony z ze-
wnątrz), 
− termin wykonania: do 20 września 2015 r.  
 
Nazwa i kod zgodnie z CPV:   
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45 34 00 00-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45 25 51 10-3 Roboty budowlane w zakresie studni 
42 12 21 30-0 Pompy wodne 
44 61 35 00-5 Pojemniki na wodę 
 

II. Lokalizacja prac 
Miejsce realizacji zadania i dostarczenia elementów ruchomych – Stacja terenowa Polskie-
go Towarzystwa Ochrony Ptaków, wieś Kalitnik nr 2, 16-050 Michałowo, powiat białostocki, 
województwo podlaskie. 
 

III. Termin wykonania prac   
Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia: do 20 wrze śnia 2015 r.,  
w tym realizacja przedmiotu umowy w zakresie określonym w rozdziale I pkt 1 (mała kwate-
ra), 2, 4, 5, 6 – w terminie 1 miesi ąca od dnia podpisania umowy. 
 
Ze wzgl ędu na okres l ęgowy ptaków, prace mog ące powodowa ć płoszenie, w tym 
zwłaszcza wymagaj ące uŜycia urz ądzeń wyposa Ŝonych w silniki spalinowe, mog ą zo-
stać przez Zamawiaj ącego miejscowo i/lub czasowo wstrzymane. 
 

IV. Wadium 
Nie dotyczy. 
 

V. Informacja dotycz ąca zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania umowy 
Nie dotyczy. 
 

VI. Opis warunków udziału w post ępowaniu  
 

O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się Wykonawcy, którzy : 
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu z 
powodu dopuszczenia się co najmniej jednego z poniŜszych 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 dnia 26 maja 

1997 r. 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 dnia 

10 czerwca 1991 r. w sprawie uniemoŜliwienia korzystania z systemu finansowego w ce-
lu prania pieniędzy. 

Wykonawca składa oświadczenie, zawarte w formularzu ofertowym, dotyczące niepodlega-
nia wykluczeniu z postępowania. 
   
O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się Wykonawcy, którzy spełniaj ą warunki do-
tycz ące: 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
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Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy  
Dokumenty i o świadczenia niezb ędne do wykazania spełniania warunków udziału w 
post ępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku naleŜy przedłoŜyć 
oświadczenie złoŜone na formularzu ofertowym załącznik nr 4 w pkt III ppkt 1. 
 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy  
Dokumenty i o świadczenia niezb ędne do wykazania spełniania warunków udziału w 
post ępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku naleŜy przedłoŜyć 
oświadczenie złoŜone na formularzu ofertowym załącznik nr 4 w pkt III ppkt 1. 
 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy  
Dokumenty i o świadczenia niezb ędne do wykazania spełniania warunków udziału w 
post ępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku naleŜy przedłoŜyć 
oświadczenie złoŜone na formularzu ofertowym załącznik nr 4 w pkt III ppkt 1. 
 
4. Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy  
Dokumenty i o świadczenia niezb ędne do wykazania spełniania warunków udziału w 
post ępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku naleŜy przedłoŜyć 
oświadczenie złoŜone na formularzu ofertowym załącznik nr 4 w pkt III ppkt 1. 
 
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy  
Dokumenty i o świadczenia niezb ędne do wykazania spełniania warunków udziału w 
post ępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku naleŜy przedłoŜyć 
oświadczenie złoŜone na Formularzu ofertowym załącznik nr 4 w pkt III ppkt 1. 
 
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, dotyczy to wspólników spółki cy-

wilnej 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 naleŜy dołączyć do oferty). 

b) Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłoŜony w orygina-
le 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 za-
bezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
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e) Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty  powołujące się  na „Wykonawcę”  
w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane dotyczące Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

f) Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana,  przed podpisa-
niem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę podmio-
tów występujących wspólnie. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o doku-
menty złoŜone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, wg zasady: spełnia/nie speł-
nia. 
 

VII. Dokumenty podmiotów zagranicznych 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się równieŜ Wykonawcy innych państw. Wyko-

nawcy zagraniczni powinni wówczas przedłoŜyć wszystkie wymagane dokumenty i 
oświadczenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumacze-
niem na język polski. 
 

VIII. Kryteria i tryb oceny oferty 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Jako najkorzyst-

niejsza zostanie wybrana oferta z najniŜszą ceną. 
2. Cena ma być wyraŜona w złotych polskich brutto (z uwzględnieniem naleŜnego podatku 

od towarów i usług). Cenę oferty naleŜy podać z dokładnością do dwóch miejsc po prze-
cinku (zł/gr). 

3. Opis sposobu obliczenia ceny. 
a) Cena oferty powinna obejmować pełny zakres robót będących przedmiotem zamó-

wienia i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówie-
nia i udzieleniem gwarancji przy załoŜeniu, iŜ celem zamówienia jest oddanie do 
uŜytkowania  kompletnych budowli, zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami 
wiedzy technicznej, w tym koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia 
oraz w szczególności koszty organizacji placu budowy, przygotowania do odbioru 
końcowego. 

b) Przedmiar robót, dołączony do ogłoszenia o przetargu, jest wyłącznie dokumentem  
pomocniczym, z którego Wykonawca moŜe skorzystać, ale nie ma takiego obowiąz-
ku.                        

c) Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania wszelkie zauwaŜone błędy, po-
myłki w dokumentacji projektowej. 

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

e) JeŜeli złoŜona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiąz-
ku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawia-
jący w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od to-
warów i usług, który miałby obowiązek wpłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi. 

f) Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu 
ofertowym (załącznik nr 4 do ogłoszenia).   

g) Omyłki w ofertach Zamawiający poprawi zgodnie z treścią art. 87 Pzp. 
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IX. Dokumenty, które nale Ŝy doł ączyć do oferty 
1. Formularz ofertowy – wg załącznika nr 4 do ogłoszenia. 
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeŜeli prawo do podpisania oferty nie wynika z 

innych dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.  

3. Dokumenty załączone do oferty powinny być złoŜone w oryginale lub kopii poświadczo-
nej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

4. KaŜda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów powinna być 
ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki oferty naleŜy spiąć w sposób 
trwały. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własno-
ręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

 
X. Miejsce i termin zło Ŝenia oferty 

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w formie pisemnej w siedzibie biura zamawiającego: Sekretariat 
PTOP, ul. Ciepłej 17, 15-471 Białystok. 

2. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie, opisanej: OFERTA w postępowaniu WYKO-
NANIE OGRODZENIA DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH POD WYPAS D LA KONIKÓW 
POLSKICH , nie otwierać do dnia 23 kwietnia 2015 r. do godziny 10:10. 

3. Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godziny 10:00. 
4. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Biały-

stok 15-475, w dniu 23 kwietnia 2015 r. o godzinie 10:10. Zamawiający dopuszcza moŜ-
liwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów wykonawców, którzy złoŜyli oferty 
oraz cen ofert - na wniosek.  

 
XI. Wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania s ię z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Marta Potocka 
adres e-mail: mpotocka@ptop.org, tel.: 693 390 213 lub Mariusz Rostkowski, tel.: 085 
6642255. 
 

XII. Termin zwi ązania ofert ą 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą Zamawiający moŜe zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłu-
Ŝenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 
 

XIII. Badanie ra Ŝąco niskiej ceny 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania ofert pod kątem zaoferowania raŜąco 

niskiej ceny, na zasadach opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 90.  
 

XIV. Umowa z Wykonawc ą 
1. Umowa z Wykonawcą, który złoŜy najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warun-

kach określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 5 do ogłoszenia, niezwłocznie po 
ogłoszeniu rozstrzygnięcia przetargu. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie opisanym we wzorze umowy.  
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3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu 
kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wyko-
nawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działal-
ności związanej z przedmiotem zamówienia, na okres realizacji przedmiotu zamówienia. 
W przypadku posiadania ubezpieczenia na okres krótszy niŜ termin realizacji zamówie-
nia, zobowiązanie do przedłuŜenia polisy do czasu zakończenia realizacji zamówienia. 

4. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rze-
czowo-finansowy robót uwzględniający stopień zaawansowania robót przy załoŜeniu 
sposobu płatności wskazanego we wzorze umowy. 

 
XV. Postanowienia ko ńcowe 

1. W toku oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień doty-
czących treści złoŜonej oferty lub uzupełnienia dokumentów, na zasadach opisanych w 
ustawie Prawo zamówień publicznych art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 87 ust.1 . 

2. Zamawiający moŜe dokonać poprawek w ofercie na zasadach art. 87 ust. 2 Pzp.  
3. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie oraz dro-

gą elektroniczną lub faksem Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o rozstrzygnięciu przetar-
gu.  

4. Zamawiający zastrzega moŜliwość uniewaŜnienia postępowania zarówno przed jak i po 
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy.  

5. Zamawiający moŜe odwołać/zmienić warunki przetargu przed dniem składania ofert.  
 

Załączniki: 
Załącznik graficzny nr 1 – mapa z lokalizacją prac 
Załącznik graficzny nr 2 – uproszczony schemat odłowni 
Załącznik graficzny nr 3 – profil glebowy 
Załącznik nr 4 – formularz ofertowy 
Załącznik nr 5 – wzór umowy 
Załącznik nr 6 – regulamin PTOP dotyczący zawierania umów  
Załącznik nr 7 – ogłoszenie o zamówieniu, opublikowane w Dzienniku Urzędowym unii Euro-
pejskiej  
 

Sporządzili i zatwierdzili pod względem merytorycznym i formalnym: 
 

Marta Potocka – kierownik projektu: 

 
................................................................. 

 


