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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 Białys tok  

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

Białystok, dn.  21.03.2012 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 o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.  
z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza: 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
na: 

wykonanie usług geodezyjnych 

wchodzących w zakres projektu „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-

Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, zwanego dalej Projektem, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

I.  Opis przedmiotu zamówienia 

Usługa będzie polegała na: 

1. opracowaniu map zasadniczych do dokumentacji projektowej dla rezerwatu Rabinówka, 

2. wyznaczenie granic zewnętrznych działek wraz ze stabilizacją granic wchodzących w skład 

powiększonego rezerwatu Gorbacz, wyznaczenie granic zewnętrznych działek wraz ze 

stabilizacją granic z nowymi stanowiskami brzozy niskiej stwierdzonymi poza rezerwatem 

Jezioro Wiejki. 

CPV: usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe - 71250000-5 

usługi badań katastralnych -71354300-7 



 
 

2 

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Opracowanie map zasadniczych do dokumentacji projektowej następujących budowli 

hydrotechnicznych służących poprawie stosunków wodnych w rezerwacie Rabinówka: 

a) 1 jaz i 2 przepusty z zastawkami na Cieku Tartacznym w obrębie Kolonia Mieleszki, 

w gminie Gródek, w powiecie białostockim, województwo podlaskie, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do ogłoszenia mapa 1. 

b) 1 przepust z piętrzeniem w obrębie Gródek, w gminie Gródek, w powiecie 

białostockim, województwo podlaskie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia 

mapa 2. 

1) Ogólne warunki dotyczące realizacji map zasadniczych do dokumentacji projektowej:  

a) przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie map zasadniczych wysokościowo – 

sytuacyjnych w skali 1:1000 do celów projektowych opisanych pkt I ppkt 1. 

b) mapa winna zawierać naniesienia w pasie co najmniej 30 m wokół planowanych 

inwestycji (rozmieszczenie inwestycji, mapy 1 i 2 – załączniki nr 1 i 2 do 

ogłoszenia). Na mapie zasadniczej winny być zaznaczone w szczególności aktualne 

cieki wodne i źródła wody, z zagęszczeniem w punktach charakterystycznych.  

c) przedmiotowe opracowanie będzie polegało na dokonaniu nowego pomiaru  

w terenie, na podstawie którego powstaną materiały geodezyjno – kartograficzne w 

formie map, w wersji papierowej i elektronicznej dla opracowania dokumentacji 

projektowej. 

2)  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

w szczególności: 

a) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. 

poz. 193 nr 1287 ze zm.),  

b) ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. poz. 156 nr 

1118 j.t.) oraz  

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. poz. 25, 
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nr 133). 

3) Forma przygotowania map zasadniczych do dokumentacji projektowej:  

a) mapa zasadnicza w wersji elektronicznej – w systemie EwMapa, 

b) mapa zasadnicza w wersji papierowej z pieczęciami właściwego Powiatowego 

Ośrodka Geodezji i Kartografii – 2 egzemplarze. 

c) w uzasadnionych wypadkach Zamawiający dopuszcza wykonanie jednej mapy 

zasadniczej dla więcej niż jednej budowli. 

d) Wykonawca obowiązany będzie konsultować z Zamawiającym realizację 

zamówienia - map zasadniczych do dokumentacji projektowej. 

e) zaleca się Wykonawcy sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, 

dla adekwatnego wyliczenia ceny oferty – w tym celu Wykonawca może 

skontaktować się z osobą wskazaną w pkt VII ppkt 1. 

2. Wyznaczenie granic zewnętrznych działek wraz ze stabilizacją granic wchodzących w 

skład powiększonego rezerwatu Gorbacz, wyznaczenie granic zewnętrznych działek wraz 

ze stabilizacją granic z nowymi stanowiskami brzozy niskiej stwierdzonymi poza 

rezerwatem Jezioro Wiejki 

1) Wyznaczenie granic zewnętrznych działek (79/10 obręb Oziabły, 3/6 obręb Barszczewo, 1, 

2, 290 obręb Kuchmy, gmina Michałowo, powiat białostocki, województwo podlaskie) 

wchodzących w skład powiększonego rezerwatu przyrody „Gorbacz” zgodnie z 

załącznikiem nr 3 do ogłoszenia – mapa 3, wraz ze stabilizacją trwałą (słupki betonowe) 

w 50 punktach, przemalowaniem niewidocznych odcinków pomiędzy punktami (farba 

ciemnozielona, wodoodporna, pas szerokości 15 cm naniesiony na drzewa  po zdarciu 

cienkiej warstwy zewnętrznej kory) oraz założeniem 2 punktów odniesienia sytuacyjno-

wysokościowego (słupy granitowe z głowicą metalową). 

2) Wyznaczenie granic zewnętrznych działek (57/1, 57/2, 56/2, 55 w obrębie Kuchmy, gmina 

Michałowo, powiat białostocki, województwo podlaskie) zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

ogłoszenia – mapa 4 z nowymi stanowiskami brzozy niskiej poza rezerwatem Jezioro 

Wiejki wraz ze stabilizacją trwałą (słupki betonowe) w 13 punktach oraz wykonaniem 

wizury o długości 880 m i szerokości 1,5 m. 
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II.  Termin realizacji zamówienia:  

Od dnia zawarcia umowy 3 miesiące. 

 

III.   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie wykonawcy o 

spełnianiu warunku; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie wykonawcy o 

spełnianiu warunku; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia,  

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku -oświadczenie wykonawcy o 
spełnianiu warunku; 

 4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie wykonawcy o 

spełnianiu warunku; 

2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia złożonego wg załącznika nr 5 do ogłoszenia – Formularz ofertowy, wg 

formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie warunków, skutkować będzie wykluczeniem 

wykonawcy z postępowania. 

 

IV.   Sposób obliczenia ceny oferty. 

1. Cena oferty na realizację przedmiotu zamówienia opisanego w pkt I obejmować pełny zakres 

prac oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym m.in. jego dostarczenia do Zamawiającego. 

2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich  w wartości brutto (z uwzględnieniem należnego 

podatku od towarów i usług). Stanowi ona wynagrodzenie za realizację zamówienia, zgodnie z 
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formularzem ofertowym – załącznik nr 5 do ogłoszenia.  

 

V. Kryteria i tryb oceny ofert. 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego 

znaczeniem: 

- cena ofertowa -100 %. 

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zaoferowała najniższą cenę ofertową. 

3. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. 

4. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, 

dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu oraz art. 87 ust. 2 ustawy 

prawo zamówień publicznych (pzp), dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści. 

5. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy pzp, 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

VI.  Dokumenty, które należy dołączyć do oferty. 

1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

wg załącznika nr 5 do ogłoszenia, 

2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności 

gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

VII. Miejsce, termin i forma złożenia oferty i otwarcia ofert. 

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 30.03.2012r. do godziny 15:00. 

3. Otwarcie ofert odbędzie się w Sekretariacie PTOP w dniu 30.03.2012 r o godzinie 15:15 

oraz 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.  
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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. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 

oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP. 

 

XI.  Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach 

określonych we wzorze umowy – załącznik nr 6 do ogłoszenia, niezwłocznie po ogłoszeniu 

rozstrzygnięcia przetargu. 

 

Zatwierdzam: 

Kierownik projektu: „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej 

na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska” 

Anna Suchowolec 

 

 

……………………. 

(podpis) 
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