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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 ia t  PTOP; ul .  Ciepła 17;  15-471 Bia łystok 

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

Białystok dn. 3 września 2012 r. 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-
Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 
Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu Regulamin Zawierania Umów Polskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków ogłasza: 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
na realizację zadania pt.: 
Remont 3 mostków drewnianych i grobli Rzędziany – Pańki na długości 740 m 

 
wchodzącego w zakres projektu „Utrwalenie uzyskanych efektów renaturalizacji strefy buforowej 
Narwiańskiego Parku Narodowego”, zwanego dalej Projektem, finansowanego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

I.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Remont mostków drewnianych z piętrzeniem polegający na rozbiórce i wymianie 

konstrukcji drewnianych z impregnacją drewna, parametry mostków: nośność 320kN, 
światło 2,0m; 3,0m; 4,0 m, szerokość 4,0 m, lokalizacja: działki ewid. 310/11, 310/13, 
310/14 obręb Pańki, gmina Choroszcz (lokalizacja – załącznik 6). 

2. Remont grobli Rzędziany-Pańki polegający na mechanicznym karczowaniu, rozebraniu 
nawierzchni z płyt drogowych, ponownym ich ułożenie z wypełnieniem ubytków w grobli 
oraz zamontowaniu siatki zabezpieczającej przed działalnością bobrów; parametry 
remontowanego odcinka: dł. 740 m, szerokość 4 m, lokalizacja: dz. ewid. nr: 75/11, 75/14, 
75/15, 75/16, 75/18, 74/40, 74/42 obręb Pańki, gmina Choroszcz (lokalizacja – załącznik 6). 

2. Sposób realizacji zamówienia: 
1. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w przedmiarach robót stanowiących 

załączniki do niniejszego ogłoszenia (załączniki nr 4 i 5) 
2. Wykonawca dokona zabezpieczenia i oznakowania miejsca objętego inwestycją przez 

okres wykonywania prac remontowych. 
3. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 3 – letniej gwarancji na jakość techniczną 

wykonanych prac.  
3. Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 

II.  TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA   

1. Zadanie musi zostać zrealizowane w terminie do 10 listopada 2012 roku. 
 

III.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  
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1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie złożone na 
Formularzu ofertowym pkt 1, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – w celu potwierdzenia 
spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem robót budowlanych w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przedłożyć wykaz z co 
najmniej jednym zrealizowanym zamówieniem na kwotę minimum 100 000 zł netto na 
realizację prac o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia, wykonanych na 
terenie  obszaru Natura 2000, ze wskazaniem miejsca wykonywania prac i ich wartością – 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia oraz z załączeniem dokumentów 
potwierdzających (referencji), że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. 

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć- 
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy  
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – 
załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia:  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku w zakresie osób zdolnych do    
wykonania zamówienia - oświadczenie złożone na Formularzu ofertowym pkt 1, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie złożone na 
Formularzu ofertowym pkt 1. 

2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na 
podstawie oświadczenia złożonego wg załącznika nr 1 Formularz ofertowy w pkt 1 oraz 
dokumentów dołączonych do oferty sporządzonych wg załącznika nr 2, wg formuły „spełnia – 
nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem 
wykonawcy z postępowania. 

3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 
(np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich 
współpracę w celu uzyskania zamówienia) do ofert powinni dołączyć pełnomocnictwo 
udzielone jednemu z nich do reprezentowania wszystkich w postępowaniu lub do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

 
IV.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty musi obejmować pełny zakres prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania. 
2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku od 

towarów i usług. 
3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto.  
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

V. INFORMACJE  O OŚWIADCZENIACH  I  DOKUMENTACH,  JAKIE  MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.  
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1. Wykaz zamówień o zakresie wskazanym w rozdz. III pkt 1 ppkt 2 – zg. z załącznikiem nr 2 do 
ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

VI.  INFORMACJA  O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI  ORAZ  WSKAZANIE  OSÓB UPRAWNIONYCH  DO 

POROZUMIEWANIA   SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje zamawiający  
i wykonawcy będą przekazywać w formie pisemnej lub na adres e-mail: 
asuchowolec@ptop.org.pl. 

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na pytania wykonawców. 
3. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. 
 

VII.  Miejsce, termin i forma złożenia oferty. 
1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-475 w formie 

pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres asuchowolec@ptop.org.pl. 
2. Ofertę należy złożyć do dnia 18 września 2012r. do godziny 15:00. 
3. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą        

przedmiotowego postępowania. 
4. Otwarcie ofert jest jawne, zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat 

nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.  
 

VIII.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  
1. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie lub drogą 

elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu przetargu. 
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po 

otwarciu ofert, przed zawarciem umowy. 
 

IX.  Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach 
określonych we wzorze umowy – załącznik nr 3 do ogłoszenia, niezwłocznie po ogłoszeniu 
rozstrzygnięcia przetargu. 
 
X. Spis załączników: 

1. Formularz ofertowy 
2. Wykaz zrealizowanych zamówień 
3. Wzór umowy 
4. Przedmiar robót - mostki 
5. Przedmiar robót – grobla 
6. Mapa lokalizacji inwestycji 
 
 
Białystok, dn. 3.09.2012 r. 
 

Zatwierdzam: 
Kierownik projektu: „Utrwalenie uzyskanych efektów renaturalizacji strefy buforowej 

Narwiańskiego Parku Narodowego” 
 Anna Suchowolec 

 
……………………. 

(podpis) 


