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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  

Sekretariat  PTOP; ul .  Ciepła 17; 15 -471 Białystok  

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
Białystok, dn. 16 grudnia 2013 r. 

Nr postępowania CI-8/2013 
 
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. 085 664 22 55), zwane dalej 
„Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania 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” ogłasza: 

 
PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 70

5
 KODEKSU CYWILNEGO 

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 
na realizację usługi polegającej na: 
 
opracowaniu map zasadniczych sytuacyjno-wysokościowych dla działek położonych  
w obrębie ostoi cietrzewia Rabinówka, celem opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej 
likwidacji rowów melioracyjnych na terenie ostoi Rabinówka (HRP I, Zad. 1). 
 
Zadanie to wchodzi w zakres projektu POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie 
obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, 
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. Usługa będzie polegała na opracowaniu map zasadniczych sytuacyjno-wysokościowych dla działek 

położonych w obrębie ostoi cietrzewia Rabinówka, celem opracowania dokumentacji projektowej 
dotyczącej likwidacji rowów melioracyjnych na łącznej długości 940 mb. 

2. Lokalizacja prac przedstawia się następująco: 
a) zasypanie rowu melioracyjnego na dł. 200 mb na działce ewidencyjnej 726 obręb Kolonia 

Mieleszki – załącznik nr 4a, 
b) zasypanie rowów melioracyjnych na dł. 450 mb na działce ewidencyjnej 756 obręb Kolonia 

Mieleszki – załącznik nr 4a, 
c) zasypanie rowu melioracyjnego na dł. 290 mb na działkach ewidencyjnych 827 i 828 obręb Wiejki 

– załącznik nr 4b. 
3. CPV: usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe - 71250000-5 

  usługi badań katastralnych -71354300-7 
4. Ogólne wytyczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia – opracowanie map zasadniczych 

sytuacyjno-wysokościowych: 
a) przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie map zasadniczych sytuacyjno-wysokościowych 

w skali 1:1 000 do celów projektowych opisanych powyżej, w formie map w wersji papierowej 
i elektronicznej dla opracowania projektu technicznego, 
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b) mapa winna zawierać treść naniesioną w pasie co najmniej 30 m wokół planowanych inwestycji 
(rozmieszczenie inwestycji, mapy – wg załączników 4a i 4b).  

c) na mapie zasadniczej winny być zaznaczone w szczególności: 

 aktualne cieki wodne i źródła wody,  

 rzędne terenu oraz rzędne brzegów, dna rowów i zwierciadła wody,  

 szerokość rowów w dnie i szerokości rowów górą w miejscach charakterystycznych, tj. przy 
zmianach ich wymiarów umożliwiających wykonanie przekrojów podłużnych rowów 
i obliczenie kubatury, 

 rzędne wlotów i wylotów przepustów znajdujących się na rowach oraz innych budowli, 

 występujące zakrzaczenia i zadrzewienia w terenie.  
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymienionymi, obowiązującymi przepisami prawa, 

w tym w szczególności z regulacjami: 
a) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 

1287 z późn. zm.), 

b) Ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. poz. 89 nr 414 z późn.zm.), 
c) Rozporządzeniem 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, nr 133). 

6. Forma przygotowania przedmiotu zamówienia: 
a) mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokościowa w wersji elektronicznej – w systemie EwMapa na 

nośniku CD, 
b) mapa papierowa z pieczęciami właściwego Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii  

w 3 egzemplarzach, 
c) Zamawiający będzie mógł, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, dopuścić wykonanie jednej mapy 

zasadniczej sytuacyjno-wysokościowej dla więcej niż jednej budowli, 
d) Wykonawca obowiązany będzie konsultować z Zamawiającym poszczególne etapy prac 

związanych z realizacją zamówienia, 
e) Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca opracowujący mapy zasadnicze sytuacyjno-wysokościowe 

winien współpracować z Zamawiającym w szczególności w zakresie ustaleń szczegółów 
opracowania map. 

7.  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia w tym: terminy realizacji poszczególnych etapów prac 
zostaną zwarte w harmonogramie realizacji usług podpisanym przez obie strony przed zawarciem umowy. 
 
II Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych  
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. 
 
III Termin realizacji zamówienia 
Ostateczny termin wykonania zamówienia przyjmuje się na dzień 31 stycznia 2014 r.  
 
IV Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  
a) 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; 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu 
warunku; 
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c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia,  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu 
warunku; 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu 
warunku. 
 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie 
oświadczenia złożonego wg załącznika nr 1 do ogłoszenia – Formularz ofertowy, wg formuły „spełnia – 
nie spełnia”.  
 
V Sposób obliczenia ceny oferty 
1. Cena oferty na realizację zadania musi obejmować pełny zakres prac określonych  

w rozdziale I oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 
oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego. 

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, którą stanowi wynagrodzenie ryczałtowe 
brutto za realizację zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

 
VI Kryteria i tryb oceny ofert 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:  

 cena ofertowa (O) - 100 % 
 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego wzoru: 
 

O = (C min/C of) x 100 pkt, 
gdzie: 

 1 pkt = 1 % 

 C min - najniższa cena przedstawiona w ofercie 

 C of - cena oferty ocenianej 

 O - cena ofertowa  
 

Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych punktów w 
oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
VII Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 
1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do ogłoszenia. 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 1 do ogłoszenia. 
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, 
co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI 
rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 
winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

 
VIII Miejsce, termin i forma złożenia oferty 
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej:  
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„Oferta na opracowanie map zasadniczych sytuacyjno-wysokościowych dla działek położonych  
w obrębie ostoi cietrzewia Rabinówka, celem opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej 
likwidacji rowów melioracyjnych na terenie ostoi Rabinówka” w Sekretariacie PTOP, ul. Ciepła 17, 
15-471 Białystok. 
2. Ofertę należy złożyć do dnia 30 grudnia 2013 r. do godziny 10:00. 
3. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 30 grudnia 2013 r. o godzinie 10:10.  
 
IX 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 tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
zawiadamiając o tym Zamawiającego. 

 
X Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 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. Zapytania mogą być również składane e-mailem: 
mpotocka@ptop.org.pl lub faksem pod nr tel. 085 6642255 pod warunkiem niezwłocznego 
potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania 
pocztą). 

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na pytania Wykonawców. 
3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty. 

XI Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja ogłoszenia  

1. Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące przedmiotowego ogłoszenia. 
2. Pytania Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres 

mpotocka@ptop.org.pl, po czym niezwłocznie pocztą na adres podany powyżej.  
3. Odpowiedzi przekazywane są Wykonawcom zadającym pytania i publikowane na stronie internetowej 

Zamawiającego bez ujawniania źródeł zapytania. 
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę ogłoszenia Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. 
Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na swojej stronie 
internetowej. 

 
XII Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest Pani Marta Potocka, tel. 693390213 
lub 085 6642255. 

 
XIII Umowa z Wykonawcą 

Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach 
określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 2 do ogłoszenia, niezwłocznie po ogłoszeniu 
rozstrzygnięcia przetargu. 

 
XIV Inne informacje dotyczące przetargu 
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy 
zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki. Dokumenty sporządzone 
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
Wykonawcę. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania 
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie 
oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. 
Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 

 łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 

 oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 
5. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia, wyjaśnienia treści oferty lub poprawić omyłki 

występujące w ofercie na zasadach określonych w § 5 Regulaminu zawierania umów PTOP.   
6. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie oraz drogą 

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

ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:  

 brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone, 

 cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może 
przeznaczyć na realizację zadań, 

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

 instytucja sponsorująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu 
zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.  

8. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy: 

 oferent zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia. 
9. Zamawiający może odwołać/zmienić lub zmodyfikować warunki przetargu przed dniem składania 

ofert. 
10. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych 

przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie 
spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony.   

  
Sporządziła i zatwierdziła pod względem merytorycznym i formalnym: 

Kierownik projektu: Marta Potocka 
 

 
 

................................................................. 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Wzór umowy  
Załącznik nr 3 – Harmonogram realizacji przedmiotu umowy 
Załącznik nr 4a i 4b – Lokalizacja inwestycji (mapy)   
Załącznik nr 5 – Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków 

 

 


