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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  

Regionalne Biuro w Olsztynie  

ul .  Murzynowskiego 18,  10 -684 Olsztyn  

tel./fax. (89) 533-68-66; e-mail.: smenderski@ptop.org.pl 

Olsztyn dn. 23.06.2015 r 

 

 

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

(adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn  

tel./fax. (89) 533-68-66), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów 

Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego 

częścią projektu: „Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-219/09 oraz dofinansowanego ze 

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłasza: 

 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70
1
 – 70

5
 KODEKSU CYWILNEGO 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 

na realizację robót ziemnych polegających na: 

 

remoncie grobli wokół stawów w Nerwiku 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

 

Wykonanie remontu grobli wokół stawów w Nerwiku na długości 1027 m. 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa przedmiar stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego 

ogłoszenia oraz projekt budowlany stanowiący załącznik nr 6 oraz 6a (mapa) i 6b (profile i przekroje). 

Niniejszy dokument dostępny jest w biurze Zamawiającego tj.: Regionalne Biuro PTOP ul. 

Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn oraz na stronie www Zamawiającego: 

http://www.ptop.org.pl/dzialania/zamowienia/przetargi.html 

 

1.2. Lokalizacja prac 

Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie na terenie stawów rybnych w Nerwiku (gm. Purda, powiat 

olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie) na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 

143/4, 164/1, 189/3, 189/4,  obręb geodezyjny Nerwik. 

 

1.3. Obowiązki Wykonawcy 

a) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace zgodnie z:  

- pismem Starostwa Powiatowego w Olsztynie z dnia 11 września 2014 r. przyjmującym do akceptującej 

wiadomości zamiar remontu grobli, stanowiącym załącznik nr 7  

b) Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym postępy prowadzonych prac związanych  

z realizacją zamówienia    

c)  Wykonawca zobowiązany jest konsultować z autorem projektu budowlanego postępy prowadzonych prac      

    związanych z realizacją zamówienia. 

mailto:smenderski@ptop.org.pl
http://www.ptop.org.pl/dzialania/zamowienia/przetargi.html
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d) Wykonawca, przed złożeniem oferty, winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia.  

 

1.4.       Inne informacje na temat przetargu 

a)  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 

b)  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

c)  Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 

 

II. Sposób wykonania prac 

 

2.1.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  

i wymaganiami Zamawiającego. 

2.2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego przy wypełnianiu 

zobowiązań umownych. 

2.3.  Roboty powinny być prowadzone zgodnie z: 

a) wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym ogłoszeniu; 

b) planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

c) instrukcjami stosowania i montażu urządzeń wydanych przez producentów, a które będą 

zastosowane przy realizacji robót. 

2.4.  Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapoznania się z należytą starannością z treścią ogłoszenia wraz z załącznikami, 

b) zaakceptowania bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treści ogłoszenia obejmujących 

wymagania Zamawiającego, 

c) bieżącego informowania Zamawiającego o postępach prowadzonych robót, szczególnie o zaistnieniu 

sytuacji, które mogą wpłynąć na zakres i termin wykonania robót, 

d) zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników o kwalifikacjach 

niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót. 

2.5.  Zamawiający nie pokrywa kosztów, jakie Wykonawca poniesie na skutek przestojów prac/sprzętu 

spowodowanych złymi warunkami atmosferycznymi. 

 

 

III. Termin wykonania prac 

 

Usługa w zakresie realizacji zadania będzie świadczona od dnia zawarcia niniejszej umowy do 16 

października 2015 r. 

 

IV. Odbiór robót 

 

4.1.  Odbiór wykonanych prac określonych w Rozdziale I niniejszego ogłoszenia nastąpi na podstawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego bez uwag przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

4.2.  Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego przez Zamawiającego o którym mowa w pkt. 4.1. 

4.3.  Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku będzie stanowił protokół odbioru robót, o którym 

mowa w pkt. 4.1. 

4.4.  Faktura VAT/rachunek może zostać wystawiona i zostanie opłacona po spełnieniu łącznie niżej 

wymienionych warunków: 

a)  wykonaniu przez Wykonawcę objętych umową prac na wyznaczonym obszarze, 

b)  pisemnym bądź telefonicznym zgłoszeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu faktu zakończenia 

całości robót, 

c)  dokonaniu przez Zamawiającego odbioru robót i podpisania protokołu odbioru. 
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4.5.  Należność za wykonane roboty płatna będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na 

rachunek bankowy Wykonawcy. Za datę płatności strony uznają datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

4.6.  Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia Wykonawcy kwoty wynikającej z prawidłowo 

wystawionej faktury VAT/rachunku w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego wraz  

z bezusterkowym protokołem odbioru robót. 

 

V. Informacja na temat zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

5.1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z. U. z 2010 

r., Nr 13, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawca ma obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 8% ceny ofertowej brutto, zwanego dalej „zabezpieczeniem”. 

5.2. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia Wykonawca wnosi przed dniem wyznaczonym 

przez Zamawiającego jako termin zawarcia umowy. 

5.3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

5.4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d) 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. 

5.5. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

a)    w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego; 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 

5.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa pkt. 5.4. 

5.7. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w pkt. 5.5. 

5.8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

 

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu 

 

6.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie.  

6.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

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

dwóch robót budowlanych polegających na budowie urządzeń melioracji wodnych o wartości nie 

mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda. 

6.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie.  

6.4. Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna 

warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która 

będzie pełnić funkcję kierownika budowy, z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji  

w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bądź melioracji wodnych lub budowli 
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hydrotechnicznych; Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych 

uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a 

oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.07.1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, 

poz.1623 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. z 2008 r. nr 63 , poz. 394 ) czynności. 

6.5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej 

i finansowej Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 

mniejszą niż 200.000,00 zł. 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty 

złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, zgodnie z Rozdziałem IX, metodą warunku 

granicznego: spełnia/nie spełnia. 

VII.  Dokumenty podmiotów zagranicznych 

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. 

 

VIII. Kryteria i tryb oceny ofert 

 

8.1.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

 cena ofertowa (O) - 100 % 

8.2.  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 

8.3.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom 

przedstawionym w ofercie i posiada najwyższą łączną wartość punktową. 

8.4.  Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku od towarów  

i usług. 

 

IX. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 

 

9.1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do ogłoszenia, 

9.2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć do oferty: 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w Rozdziale VI 

niniejszego ogłoszenia wg załącznika nr 1 do ogłoszenia, 

b) na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w Rozdziale VI, pkt. 6.2. niniejszego ogłoszenia 

należy załączyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert zawierający daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone wg załącznika nr 3 do ogłoszenia, 

c) na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w Rozdziale VI, pkt. 6.4. niniejszego ogłoszenia 

należy załączyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz  
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z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg 

załącznika nr 2 do ogłoszenia, 

d) na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w Rozdziale VI, pkt. 6.5. niniejszego ogłoszenia 

należy załączyć: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,  

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia.  

9.3. 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.  

9.4.  Dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 

X. Miejsce, termin i forma złożenia oferty 

 

10.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie 

długopisem.  

10.2. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 

a)      zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:  

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Regionalne Biuro w Olsztynie; ul. Murzynowskiego 18; 10-684 

Olsztyn; przetarg na: „wykonanie remontu grobli wokół stawów w Nerwiku” oraz „nie otwierać 

przed 08.07.2015 r. przed godz. 14.15” - bez nazwy i pieczątki Wykonawcy; 

b)     koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było 

odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

10.3.  Ofertę należy złożyć do dnia 08.07.2015 r. do godziny 14:00. 

10.4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona 

adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę,           

w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący 

ich nienaruszalność. 

10.5.  Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 08.07.2015 r. o godzinie 14:15.  

10.6. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na   

sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę)  

i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny 

oferty, terminu wykonania zamówienia – zawartych w ofercie. 

10.7. Informacje, o których mowa w pkt. 10.6 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie 

byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są –  

Sebastian Menderski, tel. 609-306-989 / (89) 533-68-66 (w dni robocze w godz. 08.00-16.00) 

 

XI. Termin związania ofertą  

 

11.1.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

11.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

11.3. 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. 
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XII. Wadium 

 

12.1.  W warunkach przetargu Zamawiający informuje, iż zastrzega, że Wykonawca pod rygorem 

niedopuszczenia do przetargu wymaga wpłaty określonej sumy tzw. wadium. 

12.2.  Kwota wadium wynosi: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).  

12.3.  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a)  pieniądzu; 

b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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.) 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, ul. Kolejowa-Wejmutka, 17-230 Białowieża w banku: BGŻ 

S.A. w Białymstoku 36 2030 0045 1110 0000 0397 7330, podając na poleceniu przelewu informację: 

Wadium 9/P/RB. 

Przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem 

dokonania wpłaty - dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty jest uznanie kwoty wadium na 

rachunku Zamawiającego w terminie do dnia 08.07.2015 r. do godziny 14:00 (wpływ środków na 

rachunek Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym. 

W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w lit. b-e stosowny dokument należy 

zdeponować w Regionalnym Biurze Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Olsztyn, przy  

ul. Murzynowskiego 18 do dnia otwarcia ofert do godziny 14:00, natomiast kserokopię dołączyć do 

oferty. 

12.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, mimo wyboru jego oferty, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może pobraną sumę zachować. W pozostałych 

wypadkach zapłacone wadium Zamawiający niezwłocznie zwróci. Jeżeli Zamawiający uchyla się od 

zawarcia umowy, Wykonawca, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty podwójnego 

wadium albo naprawienia szkody. 

 

XIII. Informacja o podwykonawcach 

 

Zamawiający żąda, by Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom. 

 

XIV. Umowa z Wykonawcą 

 

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

określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 4 do ogłoszenia, niezwłocznie po ogłoszeniu 

rozstrzygnięcia przetargu. 

14.2. Zastrzega się, że postanowienia umowy mogą ulec zmianie tylko w przypadku, gdy zmiany będą 

wynikały z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy np.: 

a) Zmiany personaliów osób reprezentujących Wykonawcę lub Zamawiającego, 

b) Zmian siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany personaliów osób, które będą uczestniczyć 

w wykonaniu zamówienia, 

c) Zamawiający przewiduje w przypadku braku odpowiednich warunków atmosferycznych 

pozwalających wykonać prowadzone prace (występowanie intensywnych opadów deszczu bądź 
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śniegu), zmianę terminu realizacji prac, bez konsekwencji finansowych dla jednej lub drugiej strony 

umowy.  

14.3. W/w zmiany będą wymagały, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 

 

XV. Postanowienia końcowe 

 

15.1.  W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty. 

15.2.  Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących 

złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści. 

15.3.  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

15.4.  Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu przetargu.  

15.5.  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po otwarciu 

ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:  

a) brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,  

b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

realizację zamówienia,  

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,  

d) instytucja sponsorująca zamówienie odmówiła finansowania realizacji przedmiotu zamówienia  

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.  

15.6. Zamawiający może odwołać/zmienić lub zmodyfikować warunki przetargu przed dniem składania 

ofert.  

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

przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna. 

 

Zatwierdzam: 

Koordynator projektu: „Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach” 

Sebastian Menderski 

 


