
 
 

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 ia t  PTOP; ul .  Ciepła 17; 15-471 Białys tok 

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
Białystok, 26.07.2013 r. 

 

Numer postępowania: NRZ/05/2013 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka 

(adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej 

„Zamawiającym”, realizujące zadanie będące częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja 

ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi 

Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowanego ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, informuje, że w przetargu w trybie 

art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego 

 
na realizację roboty budowlanej: 
 

Budowa trzech wież widokowych w dolinie Narewki. 
 

1. Wpłynęły pytania jednego z Wykonawców, na które Zamawiający udziela odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 1 

W dziale VI, pkt. 6.2. w sprawie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za 

spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 

najmniej dwóch robót polegających na wykonaniu budowli z drewna lub innych materiałów naturalnych 

na terenach objętych formami ochrony przyrody o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto 

każda.  

W związku z bardzo dużym ograniczeniem, co do wykonanych robót, ich wartości i obszarem, na 

jakim te roboty zostały wykonane, pytamy czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku 

gdy:  

a) będzie to budynek z drewna, czyli obiekt budowlany (zgodnie z Art. 3 Ustawy Prawo Budowlane 

budowla jest również obiektem budowlanym),  

b) obiekty budowlane będą na terenach Nadleśnictw, czyli innych niż wymienionych przez 

Zamawiającego w dziale VI, pkt. 6.2., czyli park narodowy, krajobrazowy, obszar Natura 2000, obszar 

chronionego krajobrazu, użytek ekologiczny.  



 
 

c) wartość robót będzie wynosiła 50.000,00-60.000,00 zł brutto, czyli niższa niż podana przez 

Zamawiającego (nie mniej niż 100.000,00 zł brutto), ze względu na to że są to 3 powtarzalne obiekty 

których wartość kształtuje się dla każdego z osobna w wysokości 30.000,00-40.000,00 zł brutto.  

Odpowied ź na pytanie nr 1 lit a i c 

Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez wykonawców doświadczeniem w zakresie wykonania 

obiektu budowlanego z drewna lub innych materiałów naturalnych, przy czym wartość każdej z dwóch 

robót ma być nie mniejsza niż 70 tyś zł brutto. 

Zamawiający informuje, że opisując warunki udziału w postępowaniu każdorazowo kieruje się 

zasadą, by były one związane z przedmiotem zamówienia i do niego proporcjonalne. Zamawiający 

przygotował opis przedmiotu zamówienia oraz dokonał oszacowania jego wartości na podstawie 

kosztorysu, na tej podstawie ustalił treść warunków udziału w postępowaniu. Mają one na celu 

wyłonienie wykonawcy, który będzie dawał rękojmię należytego wykonania zadania finansowanego ze 

środków publicznych, w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.  

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie Wykonawcy, Zamawiający zmienia warunek 

udziału w postępowaniu opisany w Ogłoszeniu o przetargu w rozdziale VI pkt 6.2 oraz w Ogłoszeniu o 

zamówieniu w sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne, nadając mu następującą treść: 

„Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – w celu potwierdzenia spełnienia 

warunku wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 

najmniej dwóch robót polegających na wykonaniu obiektu budowlanego z drewna lub innych 

materiałów naturalnych na terenach objętych formami ochrony przyrody, (np. park narodowy, 

krajobrazowy, obszar Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu, użytek ekologiczny), o wartości 

nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto każda, wg załącznika nr 2, wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, 

daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały one 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone”. 

Pozostała treść warunku pozostaje bez zmian. 

 

Odpowied ź na pytanie nr 1 lit. b 

Zamawiający dążąc do wyboru wykonawcy dającego należytą rękojmię wykonania jego zamówienia, 

nie zmienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wykonania obiektu budowlanego na terenach 

objętych formami ochrony przyrody, (np. park narodowy, krajobrazowy, obszar Natura 2000, obszar 

chronionego krajobrazu, użytek ekologiczny). Zadanie, które jest przedmiotem przetargu, będzie 

realizowane na terenie objętym ochroną przyrody. Art. 6 ust 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) wymieniający formy ochrony 



 
 

przyrody w Polsce nie podaje w tym zakresie nadleśnictw. Nadleśnictwo stanowi podstawową 

jednostkę gospodarczą i organizacyjną w strukturze Lasów Państwowych, natomiast na terenie 

nadleśnictw mogą znajdować się obszary chronione, które należy wskazać w ofercie. 

 

Pytanie nr 2 

W dokumentacji projektowej w punkcie 6 występuje zapis, iż wszystkie elementy drewniane mają być 

wykonane z drewna świerkowego. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę na drewno sosnowe?  

 

Odpowied ź na pytanie nr 2 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie drewna sosnowego, z zastrzeżeniem zachowania parametrów 

jakościowych drewna (brak sęków). Materiały muszą odpowiadać wymaganiom przedstawionym w 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. W trakcie realizacji inwestycji zatwierdzanie i 

kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z 

obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną będzie wykonywane przez Inspektora 

nadzoru. 

 

Pytanie nr 3 

W dokumentacji projektowej w danych uzupełniających (pkt 6) jest zapis, że „na poziomie parteru 

(000) – przy wejściu na wieżę zaprojektowano ułożenie posadzki… z kostki betonowej typu Polbruk. 

W specyfikacji technicznej ST-0003 punkt 2.2 jest zapis  

„Chodniki z kostki betonowej „POLBRUK””. W przedmiarach robót poz. 16 „Chodniki z kostki 

betonowej Plobruk”.  

Zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki brukowej 

betonowej innych producentów? W jakim kolorze należy przyjąć kostkę do wyceny?  

 
Odpowied ź na pytanie nr 3 

Zamawiający dopuszcza i dopuszczał zaoferowanie materiałów i produktów równoważnych  

w stosunku do tych wskazanych z nazwy, postanowienie odpowiednie zostało zawarte w rozdziale  

I pkt 2 ogłoszenia o przetargu: 

„Podane w dokumentacji projektowej nazwy  lub typy  materiałów i  produktów mają na celu wskazanie 

parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji 

projektowej nazwą producenta, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych,  

o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą. Wykonawca, który, który powołuje się 

na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć 

oświadczenie o równoważności rozwiązań lub materiałów”. 



 
 

 
Zgodnie z powyższym postanowieniem, wykonawcy oferujący materiały równoważne zobowiązani są 

złożyć oświadczenie o równoważności takich rozwiązań. Materiały muszą odpowiadać wymaganiom 

przedstawionym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

Zamawiający nie wskazywał i nie wskazuje koloru kostki, jaką należy zastosować w zamówieniu. 

 

Pytanie nr 4 

W punkcie 6 dokumentacji projektowej projektant przy każdym elemencie konstrukcyjnym odwołuje się 

do projektu konstrukcyjnego.  

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie ww projektu konstrukcyjnego przedstawiającego szczegóły 

elementów konstrukcyjnych.  

 

Odpowied ź na pytanie nr 4 

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono uzupełnioną dokumentację szczegółową 

zgodnie z wnioskiem. 

 

Pytanie nr 5 

W załączonych przez Zamawiającego przedmiarach występują opisy robót, jednostki miar i ich ilość 

bez wyliczeń.  

Czy Zamawiający może przedstawić przedmiar z wyliczeniami robót?  

 

Odpowied ź na pytanie nr 5 
 
Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono uzupełnioną dokumentację szczegółową 

zgodnie z wnioskiem. 

 
Pytanie nr 6 

W załączonych przez Zamawiającego przedmiarach występuje podstawa katalogowa narzucająca 

technologię wykonania robót, np. poz. 14 „Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75 

KM)…”  

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie innych technologii robót, np.: koparkami lub ręcznie?  

 

Odpowied ź na pytanie nr 6 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego sprzętu lub technologii pod warunkiem uzyskania 

konstrukcji wskazanej w projekcie. W trakcie realizacji inwestycji zatwierdzanie proponowanych metod 

wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez 

Wykonawcę będzie wykonywane przez Inspektora nadzoru. 



 
 

 

Pytanie nr 7 

Z projektu architektoniczno-budowlanego wynika iż fundamenty wież mają być „wylewane na mokro”.  

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie fundamentów prefabrykowanych?  

 

Odpowied ź na pytanie nr 7 

 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie fundamentów prefabrykowanych. Materiały muszą odpowiadać 

wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. W trakcie 

realizacji inwestycji zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych 

materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną będzie 

wykonywane przez Inspektora nadzoru. 

 
Pytanie nr 8  

Czy do projektowanych wież jest możliwość dojazdu „ciężkim sprzętem budowlanym” np. betonowóz, 

samochód skrzyniowy, samochód samowyładowczy, koparka? Czy też w ofercie należy uwzględnić 

wykonanie dróg tymczasowych?  

 

Odpowied ź na pytanie nr 8 

Istniejący stan zagospodarowania terenu przedstawiono w punkcie I.4 projektów architektoniczno-

budowlanych. Kalkulacje kosztów należy prowadzić w oparciu o zamieszczone na stronie materiały - 

w przedmiarach nie ma pozycji wykonania dróg tymczasowych.  

 

Pytanie nr 9  

W dziale XIV, pkt. 14.3. „Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu kopię opłaconej polisy… że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej…”  

Na jaką kwotę powinna opiewać ww polisa OC? 

 

Odpowied ź na pytanie nr 9 

Zamawiający wyjaśnia, że nie precyzował i nie precyzuje wskazanego wymogu w zakresie kwoty na 

jaką polisa ma opiewać. 

 

2. Zamawiający informuje, że załącza na swojej stronie internetowej dokumenty:  

- poprawiony STWiOR, 

- projekt konstrukcyjno-wykonawczy do każdej wieży, 

- przedmiar z wyliczeniami robót do każdej wieży, 



 
 

- orientacyjny wykaz drewna do każdej wieży. 

 

3. Zamawiający zmienia następujące postanowienia w ogłoszeniu o przetargu i ogłoszeniu o 

zamówieniu i odpowiednio we wzorze umowy: 

 

Sekcja II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji : 

Było: Okres w miesiącach : 3  

Powinno by ć: Okres w miesi ącach : 3,5  

 

VI.3) Informacje dodatkowe: 

Było: termin wykonania zamówienia: 3 miesiące, jednak nie później niż do dnia 31.10.2013 r. 

Powinno by ć: termin wykonania zamówienia: 3,5 miesi ąca, jednak nie pó źniej ni ż do dnia 

30.11.2013 r. 

 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Było: Data: 01/08/2013 Godzina: 10:00 

Powinno by ć: Data: 09/08/2013 Godzina: 10:00 

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 

Było: Data : 01/08/2013  Godzina10:15 

Powinno by ć: 09/08/2013  Godzina10:15 

 

4. Pozostałe postanowienia przetargu pozostają bez zmian. 

 

Zatwierdzam: 

Koordynator projektu „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 

2000 Puszcza Białowieska” 

Anna Suchowolec 

 

 

 

 

 

 

 

 


