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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 dn. 3.08.2012 r. 

Nr postępowania: 4/2012 

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 PTOP 
ogłasza: 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
na realizację  robót budowlanych pod nazwą: 

Przywrócenie właściwych stosunków wodnych na terenie rezerwatów "Jezioro Wiejki”   
i  „Gorbacz” poprzez budowę urządzeń hydrotechnicznych 

 

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 

1. Zamówienie obejmuje roboty budowlane polegające na: 

Rezerwat Jezioro Wiejki: przebudowa istniejącego przepustu z piętrzeniem na działce ewid. 714, 

remont drogi gruntowej stanowiącej groblę na długości 650mb na działce 716, budowa progu 

bystrotoku na działce ewid. 776 obręb Wiejki, gmina Gródek, powiat białostocki, województwo 

podlaskie. 

 

Rezerwat Gorbacz: budowa urządzeń piętrzących na istniejących rowach tj. 64 zastawki dębowe, 

3 progi, 1 próg bystrotok na działkach ewid. 1,2,11,9/1,290 obręb Kuchmy, 79/10 obręb Oziabły, 

3/6 obręb Barszczewo, gmina Michałowo, powiat białostocki, województwo podlaskie. 
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2. Warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz 

szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących 

załączniki do niniejszego ogłoszenia (załącznik nr 8, 9, 10).   

2)  Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5 – letniej gwarancji na jakość techniczną 

wykonanych prac.  

3) 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 powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o równoważności rozwiązań lub 

materiałów, ze wskazaniem nazw oferowanych materiałów. 

4) Ze względu na prowadzenie prac na terenie rezerwatów przyrody oraz w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie roboty należy prowadzić zgodnie z:  

- warunkami określonymi w decyzjach wydanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska z dn. 16.08.2011r., ustalających warunki prowadzenia robót ziemnych dla 

przedmiotowych inwestycji, znak sprawy WPN.670.1.69.2011.BM oraz 

WPN.670.1.69.2011.BM (załącznik nr 5, 6) 

- poszanowaniem zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody wg obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz.U. z 2009 r. nr 151 poz. 1220 ze zm.), 

- wytycznymi nadzoru przyrodniczego – wstępne wytyczne stanowią załącznik do 

ogłoszenia (załącznik nr 7) 

5) Przy realizacji prac Wykonawca będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z inspektorem 

nadzoru z ramienia Zamawiającego i osobą sprawującą nadzór przyrodniczy.  

6) Zamawiający informuje, że do części obszaru, na którym prowadzone będą prace brak jest 

ogólnodostępnych dróg. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień  

z właścicielami gruntów, organizując samodzielnie możliwości dojazdu i transportu 
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materiałów po działkach prywatnych, uwzględniając koszt ewentualnych odszkodowań za 

zniszczenia działek.  

7) Zamawiający zwraca uwagę na trudne warunki wykonywania prac i konieczność 

prowadzenia ręcznego transportu wewnętrznego materiałów do miejsca budowy (na 

niektórych rowach możliwość transportu spławnego) w rezerwacie Gorbacz. Transport 

mechaniczny możliwy będzie tylko po dostosowaniu istniejących dróg z ułożonych bali 

drewnianych na fragmencie działki 3/6 obręb Barszczewo do potrzeb dróg 

technologicznych.  

8) W celu pełnego oszacowania ceny ofertowej, Zamawiający zaleca Wykonawcom 

zapoznanie się z warunkami terenowymi na działkach, na których prowadzone będą roboty. 

3. Cena oferty winna uwzględniać pełną obsługę geodezyjną przedmiotu zamówienia (w tym 

inwentaryzację powykonawczą), dokumentacja powinna zostać dostarczona Zamawiającemu  

w 3 egzemplarzach. 

4. Nazwa i kod zgodnie z CPV: 45-24-40-00-9 Wodne roboty budowlane. 

 

II.  Termin płatno ści. 

1. Zapłata za roboty będące przedmiotem zamówienia dokonana będzie w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawę do wystawienia 

faktur stanowić będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru protokoły odbioru w 

następujących proporcjach:  

- 50% zaawansowania robót - 40% wynagrodzenia (zaoferowanej ceny brutto), 

- 80% zaawansowania - 30% wynagrodzenia, 

- po odbiorze robót, tj. po podpisaniu przez Zamawiającego i wykonawcę robót protokołu odbioru - 

30% wynagrodzenia.  

2. Procentowe proporcje zapłaty wynagrodzenia oraz termin płatności mogą ulec zmianie 

(maksymalnie o 30 dni), w przypadku opóźnień w przekazywaniu środków przez Instytucję 

Wdrażającą. 

      III.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia. 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia 1 września 2012 r. do 15 lutego 2013 r. 

Termin wykonania zamówienia jest równocześnie dniem odbioru robót z zastrzeżeniem pkt 2.  
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2. Z odbioru zostanie spisany protokół, w którym Zamawiający wskaże ewentualne usterki/prace 

niezbędne do wykonania przed  odbiorem robót. Termin na wykonanie tych prac/czynności 

będzie nie dłuższy niż do dnia 28 lutego 2013 r., ze względu na zakaz wynikający z decyzji 

RDOŚ (załącznik nr 5, 6).  

3. Protokolarne przekazanie terenu pod budowę wraz z dokumentacją nastąpi w terminie do 7 dni 

od daty zawarcia umowy. 

 

IV.  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 – nie dotyczy  

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć- 

 oświadczenie złożone na Formularzu ofertowym w pkt III ppkt 1. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

1. 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 co najmniej 

dwóch zrealizowanych zamówień (każde na kwotę minimum 300 000 zł netto) na realizację 

prac z zakresu budownictwa wodnego, w zakres których wchodziła budowa budowli 

piętrzących: zastawek lub progów lub bystrotoków z materiałów naturalnych (np. drewno, 

kamienie, faszyna),  na obszarach o randze nie niższej niż park narodowy lub rezerwat przyrody 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 

poz:. 1220, z późn. zm.), ze wskazaniem miejsca wykonywania prac i ich wartością – zgodnie z 

zał. nr 2 do ogłoszenia oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć- 
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wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy  

i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 – zał. nr 2 do ogłoszenia. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - w celu potwierdzenia spełnienia 

warunku wykonawca winien przedłożyć wykaz osób – zgodnie z zał. nr 3 do ogłoszenia -

uczestniczących w realizacji zamówienia i posiadających uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. Z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub uprawnionymi do 

sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa: 

- kierownik budowy – ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności wodno-melioracyjnej lub konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budowli 

hydrotechnicznych. 

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć- 

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  

i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 3 do 

ogłoszenia. 

- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - zał. 

nr 3 do ogłoszenia. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

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

warunku wykonawca przedłoży opłaconą polisę (z potwierdzeniem opłaty) lub inny dokument 
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potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000 zł.  

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć- 

opłaconą polisę (z potwierdzeniem opłaty), a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który 

w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 

3. Zgodnie z art. 26 ust 2b) i 2c) ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy  

i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, 

iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie 

do udostępnienia zasobów w trybie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp winno być sporządzone 

zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu, który takie zobowiązanie podejmuje. 

4. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez 

wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy  

i doświadczenia,  sytuacji ekonomicznej i finansowej, podane w walutach obcych, wykonawca 

przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia  

o niniejszym postępowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, jeżeli w tym dniu nie będą 

publikowane takie dane, należy dokonać przeliczenia wg kursu z kolejnego dnia po publikacji 

ogłoszenia. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne (dotyczy wspólników 

spółki cywilnej oraz konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
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reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

(pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty). 

b) Warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji 

ekonomicznej i finansowej,  będą badane łącznie - dokumenty określone Rozdz. IV pkt 1 

ppkt 2-4 powinien złożyć co najmniej jeden z Wykonawców  wspólnie ubiegających  się o 

udzielenie zamówienia, 

c) Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale 

lub kserokopii potwierdzonej za zgodność  z oryginałem przez notariusza i podpisany przez 

mocodawcę (osobę fizyczną  lub osoby reprezentujące  osobę prawną). 

d) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem. 

e) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

f) 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. 

g) Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana,  przed 

podpisaniem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, umowy  regulującej  współpracę 

podmiotów występujących wspólnie. 

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

oświadczenia złożonego na załączniku nr 1 do ogłoszenia oraz dokumentów dołączonych do 

oferty sporządzonych wg załącznika nr 2 i 3 oraz na podstawie dokumentu potwierdzającego 

posiadanie ubezpieczenia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

7. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy  

z postępowania. 

 

V. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości  28 000,00 PLN /słownie: 

dwadzieścia osiem tysięcy złotych/. 
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2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:   

- pieniądzu, 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 

42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem (tj. w formie 

bezgotówkowej) na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A, 08 1240 5211 1111 0000 4921 

4273 a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. UWAGA: Przelew w tytule 

powinien zawierać określenie nazwy przetargu. 

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu 

wadialnego należy złożyć w sposób umożliwiający jego zwrot. Zaleca się załączenie w ofercie 

kopii tego dokumentu. 

5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna 

być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia- wszystkich współwykonawców lub lidera Konsorcjum, jeżeli 

jest upoważniony do wniesienia wadium w imieniu współwykonawców beneficjenta 

gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 

gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c. kwotę gwarancji,  

d. termin ważności gwarancji, 

e. bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca, 

którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 
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wykonania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź też zawierające oświadczenie, 

że Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie 

złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 

pełnomocnictw i nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 

3) Postanowienia pkt. 5 lit a-e stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej 

w pkt. 2 tiret 5. 

6. Wadium musi być wniesione najpóźniej w  terminie składania  ofert. 

7. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania. 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert.  

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, chyba że 

udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana:             

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
 

VI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Informacje ogólne. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 
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2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto 

podanej w Formularzu Ofertowym. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania w całości 

najpóźniej do dnia zawarcia umowy. 

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 

w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732, Nr 227, poz. 1505 oraz z 

2010 r. Nr 96, poz. 620). 

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek 

bankowy Zamawiającego: 08 1240 5211 1111 0000 4921 4273 

z dopiskiem : „zabezpieczenie należytego wykonania umowy do postępowania nr 4/2012”, przy 

czym w terminie podpisania umowy środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym 

Zamawiającego. 

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 
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5) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja 

powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 

elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) kwotę gwarancji, 

d) termin ważności gwarancji, 

e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,  

f) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych 

ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu, 

g) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 

ustawy Pzp. 

h) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione w PLN. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty podpisania przez 

Zamawiającego i wykonawcę robót protokołu odbioru. 

2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie pozostałych roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. 

3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie później niż w 15 dniu od 

daty upływu okresu rękojmi za wady.  

 

VII.   Sposób obliczenia ceny oferty. 

1. Cena oferty na realizację robót budowlanych musi obejmować pełny zakres prac określonych w 

rozdziale I oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. 
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3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto za realizację zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym – wg zał. Nr 1 

do ogłoszenia.  

 

VIII.   Kryteria i tryb oceny ofert. 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: najniższa cena ofertowa. 

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 

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. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość badania cen złożonych ofert zgodnie z art. 90 ustawy 

Pzp (z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759 ze 

zm.) tj. pod kątem rażąco niskiej ceny. 

 

IX.  Dokumenty, które należy dołączyć do oferty oraz forma przygotowania oferty. 

2. Formularz ofertowy zg. z zał. Nr 1 do ogłoszenia, 

3. Wykaz zamówień o zakresie wskazanym w rozdz. IV pkt 1 ppkt 2 – zg. z zał. Nr 2 do 

ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia - zg. z zał. Nr 3 do ogłoszenia. 

5. Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia. 

6. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (podpisuje osoba upoważniona do 

podpisywania oferty). Nie dotyczy to dokumentów, o których mowa w rozdz. IV pkt 3, które 
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powinny być złożone w formie pisemnej, zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy pzp, tj. w formie 

oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. 

7. Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów powinna być 

ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki oferty należy spiąć w sposób trwały. 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę. 

 

X.  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. Zaleca się aby oferta w formie elektronicznej była dołączona do wiadomości jako załącznik, a 

wiadomość w temacie miała opis: OFERTA w postępowaniu Przywrócenie właściwych 

stosunków wodnych na terenie rezerwatów "Jezioro Wiejki”  i  „Gorbacz” poprzez 

budowę urządzeń hydrotechnicznych nie otwierać do dnia 20.08.2012r. do godziny 15:15. 

3. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej jak w pkt 2. 

4. Ofertę należy złożyć do dnia 20.08.2012r. do godziny 15:00. 

5. Otwarcie ofert jest jawne odbędzie się w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-

475, w dniu 20.08.2012r. o godzinie 15:15. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia 

informacji na temat nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na 

wniosek Wykonawcy.  

 

XI.  Postanowienia końcowe. 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Anna Suchowolec, tel. 85 664 22 

55, e-mail: asuchowolec@ptop.org.pl 

3. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie oraz drogą 

elektroniczną lub faxem Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu przetargu. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po 

otwarciu ofert, przed zawarciem umowy. 
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5. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach 

określonych we wzorze umowy – załącznik nr 4 do ogłoszenia, niezwłocznie po ogłoszeniu 

rozstrzygnięcia przetargu. 

 
 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy, 
2. Wykaz zrealizowanych zamówień, 
3. Wykaz osób, 
4. Projekt umowy, 
5. Decyzja RDOŚ z dn. 16.08.2011r. ustalająca warunki prowadzenia robót ziemnych, znak 

sprawy WPN.670.1.69.2011.BM 
6. Decyzja RDOŚ z dn. 16.08.2011r. ustalająca warunki prowadzenia robót ziemnych, znak 

sprawy WPN.670.1.70.2011.BM 
7. Wytyczne nadzoru przyrodniczego 
8. Dokumentacja techniczna do wykonania progu bystrotoku na działce ewid. 776 obręb 

Wiejki, gmina Gródek, powiat białostocki, województwo podlaskie (przedmiar, specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót, decyzja pozwolenie na budowę, projekt budowlany, 
rysunki techniczne) 

9. Dokumentacja techniczna do przebudowy istniejącego przepustu z piętrzeniem na działce 
ewid. 714, remont drogi gruntowej stanowiącej groblę na długości 650mb na działce 716 
obręb Wiejki, gmina Gródek, powiat białostocki, województwo podlaskie (przedmiar, 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, decyzja pozwolenie na budowę, projekt 
budowlany, rysunki techniczne) 

10. Dokumentacja techniczna do budowy urządzeń piętrzących na istniejących rowach tj. 64 
zastawki dębowe, 3 progi, 1 próg bystrotok na działkach ewid. 1,2,11,9/1,290 obręb 
Kuchmy, 79/10 obręb Oziabły, 3/6 obręb Barszczewo, gmina Michałowo, powiat 
białostocki, województwo podlaskie (przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, decyzja pozwolenie na budowę, projekt budowlany, rysunki techniczne) 

 
 
 

Zatwierdzam: 

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

na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska” 

Anna Suchowolec 

 

 

……………………. 

(podpis) 


