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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 31 lipca 2015 r. 

Nr postępowania: CI-16/2015 

 
Szanowni Państwo, 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 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 Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej 
„Projektem” ogłasza: 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

na zadanie pn.: 

„Budowa budynku gospodarczego na terenie Stacji Terenowej PTOP”  
(HRP II, Zad. 12)  

ETAP II – WYKONANIE OGRZEWANIA W BUDYNKU GOSPODARCZYM W POSTACI 
PIECA KAFLOWEGO  

 
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 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrzewania w postaci pieca kaflowego w 
budynku gospodarczym w Stacji Terenowej PTOP, Kalitnik 2, 16-050 Michałowo, po-
wiat białostocki, województwo podlaskie. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę pieca kaflowego, montaż blachy na podło-
dze przed paleniskiem o wymiarach dł. 155 cm x szer. 40 cm, naprawę ewentualnych 
uszkodzeń tynków oraz ich impregnacja i malowanie powierzchnie uszkodzone. Przy-
bliżone wymiary pieca: 

a) od strony łazienki 119 cm długości, 
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b) od strony drugiego pomieszczenia 155 długości (119 cm + 36 cm wnęki na kominie), 
c) szerokość maksymalnie 58-60 cm, 
d) otwór w konie na wysokości 175 cm, średnica otworu 19 cm, 
e) wysokość 16-17 rzędów kafli do góry, czyli 187 cm -199 cm, 
f) kanały pionowe o długości około 7,5 – 8,5 m, wyczystki – 3 szt. 
3. Wygląd pomieszczeń w których zaplanowano budowę pieca przedstawiają załączniki 

nr 1a i 1b. 
4. Materiał do budowy pieca: 
a) Piec kaflowy należy wykonać z materiałów naturalnych, czyli przy użyciu gliny, kafli, 

szamotu, cegieł i kamieni. Cały piec ma być wykonany z zapraw szamotowych i gli-
nianych oraz cegieł i kafli. Waga pieca ma wynieść min. 350 kg. Rzędy kafli należy 
wzmocnić drutem, a w same kafle, by podnieść sprawność grzewczą i akumulacyjną 
pieca, należy włożyć zatopione w glinie kamienie. 

b) Szacuje się, że do budowy pieca zostanie zużytych ok. 300-350 kafli oraz ok 130 ce-
gieł szamotowych i czerwonych. 

5. Funkcja pieca: 
a) Piec kaflowy ma być opalany drewnem 1 raz na 12 godzin, a przeważnie 1 raz na 24 

godziny przy jednym lub dwóch załadunkach drewna. Piec będzie miał charakter ścia-
ny grzewczej i będzie ogrzewał 2 pomieszczenia (załącznik nr 1). Piec będzie posiadał 
palenisko z popielnikiem. Dodatkowo będzie posiadał piekarnik (po podlasku – du-
chówka), który będzie służył do podgrzewania jedzenia. Piekarnik musi być tak zbu-
dowany, żeby rozpalając ogień w palenisku również piekarnik rozgrzewał się sukce-
sywnie. 

6. Po zakończeniu robót Wykonawca załączy dokumentację odbiorową końcową zawierają-
cą: 

a) deklaracje zgodności (jeśli dotyczy), 
b) atesty (jeśli dotyczy), 
c) aprobaty techniczne (jeśli dotyczy), 
d) protokół kominiarski, 
e) kartę gwarancyjną na wykonane roboty. 
7. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

zastosowane materiały winny być zgodne z art. 10 prawa budowlanego. 
 
Nazwa i kod zgodnie z CPV:   
45 26 26 30-6 wznoszenie pieców 
 

II. Lokalizacja prac 

Miejsce realizacji zadania – Stacja terenowa Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, 
wieś Kalitnik nr 2, 16-050 Michałowo, powiat białostocki, województwo podlaskie. 
 

III. Termin wykonania prac  
Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia: do 4 września 2015 r. 
 

IV. Wadium 
Nie dotyczy. 
 

V. Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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Nie dotyczy. 
 

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu 
 

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 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 uniemożliwienia 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 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki do-
tyczące: 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy  
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć 
oświadczenie złożone na formularzu ofertowym załącznik nr 2 w pkt III ppkt 1. 
 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku  
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostat-
nich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalno-
ści jest krótszy - w tym okresie:  
a) należycie wykonanymi co najmniej 2 robotami budowlanymi, w zakresie budowy pieców 
kaflowych oraz załączą dowody, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób nale-
żyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawi-
dłowo ukończone.  
 
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć wy-
pełniony załącznik nr 3.  
 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy  
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Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć 
oświadczenie złożone na formularzu ofertowym załącznik nr 2 w pkt III ppkt 1. 
 
4. Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy  
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć 
oświadczenie złożone na formularzu ofertowym załącznik nr 2 w pkt III ppkt 1. 
 
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy  
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć 
oświadczenie złożone na Formularzu ofertowym załącznik nr 2 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 należy dołączyć do oferty). 

b) Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony 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 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 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 złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, wg zasady: spełnia/nie speł-
nia. 
 

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

nawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć 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 
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1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Jako najkorzyst-
niejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. 

2. 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 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 założeniu, iż celem zamówienia jest oddanie do 
użytkowania kompletnej budowli, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zasa-
dami wiedzy technicznej, w tym koszty związane z realizacją przedmiotowego zamó-
wienia oraz w szczególności koszty organizacji placu budowy, przygotowania do od-
bioru końcowego. 

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

c) Jeżeli złożona 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. 

d) Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu 
ofertowym (załącznik nr 2 do ogłoszenia).   

e) Omyłki w ofertach Zamawiający poprawi zgodnie z treścią art. 87 Pzp. 
 

IX. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 
1. Formularz ofertowy – wg załącznika nr 2 do ogłoszenia. 
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika  

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

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

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

 
X. Miejsce i termin złożenia oferty 

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

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej: OFERTA w postępowaniu WYKO-
NANIE OGRZEWANIA W BUDYNKU GOSPODARCZYM W POSTACI PIECA KA-
FLOWEGO, W STACJI TERENOWEJ PTOP W KALITNIKU, nie otwierać do dnia 10 
sierpnia 2015 r. do godziny 10:10. 

3. Ofertę należy złożyć do dnia 10 sierpnia 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 10 sierpnia 2015 r. o godzinie 10:10. Zamawiający dopuszcza moż-
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liwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty 
oraz cen ofert - na wniosek.  

 
XI. Wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 

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

 

XII. Termin związania ofertą 
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 może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłu-
żenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
XIII. Badanie rażąco niskiej ceny 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania ofert pod kątem zaoferowania rażąco 
niskiej ceny, na zasadach opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 90.  

 
XIV. Umowa z Wykonawcą 

1. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warun-
kach określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 4 do ogłoszenia, niezwłocznie po 
ogłoszeniu rozstrzygnięcia przetargu. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie opisanym we wzorze umowy.  

 
XV. Postanowienia końcowe 

1. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień doty-
czących treści złożonej 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 może 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 złożyli oferty o rozstrzygnięciu przetar-
gu.  

4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po 
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy.  

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

 

Załączniki: 
Załącznik nr 1a i 1b – zdjęcia pomieszczeń z lokalizacją prac 
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy 
Załącznik nr 3 – wykaz prac 
Załącznik nr 4 – wzór umowy 
Załącznik nr 5 – regulamin PTOP dotyczący zawierania umów  
 

Sporządzili i zatwierdzili pod względem merytorycznym i formalnym: 
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Marta Potocka – kierownik projektu: 

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


