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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269803-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Białowieża: Roboty budowlane
2012/S 162-269803

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Kolejowa-Wejmutka
Osoba do kontaktów: Menderski Sebastian, Andrzej Pobiedziński
17-230 Białowieża
POLSKA
Tel.:  +48 895336866
E-mail: smenderski@ptop.org.pl, apobiedzinski@ptop.org.pl
Faks:  +48 895336866
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.ptop.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Murzynowskiego 18
10-684 Olsztyn
POLSKA
Tel.:  +48 895336866
E-mail: smenderski@ptop.org.pl
Faks:  +48 895336866
Adres internetowy: www.ptop.org.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Murzynowskiego 18
10-684 Olsztyn
POLSKA
Tel.:  +48 895336866
E-mail: smenderski@ptop.org.pl
Faks:  +48 895336866
Adres internetowy: www.ptop.org.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Organizacja Pożytku Publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
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Środowisko

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Poprawa stosunków wodnych na torfowisku Gązwa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: rezerwat
przyrody Gązwa.
Kod NUTS PL,PL62

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie urządzeń wodnych małej retencji na działkach w obrębie
geodezyjnym Bagienice Małe, dz. nr ewid.: 3258/1, 3257/1, 3256, 3255/1, 3254/2, 3253/1, 3253/2, 3252/1,
3239/1, 3238, 3237, 3236, 3235, 3234, 3233, 3232, 3231, 3220, 3218, 3217, 3216, 3215, 3214, 3213,
3196/1, 3195, 3194, 3193, 3192, 3191, 3190 w obrębie geodezyjnym Polska Wieś, dz. nr ewid.: 3230/2,
nadleśnictwo Mrągowo, gmina Mrągowo, oraz, obręb geodezyjny Stama, dz. nr ewid.: 3175/1, 3176, 3179,
3184, nadleśnictwo Mrągowo, Gmina Sorkwity, powiat mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie. Wykonawca ma
za zadanie wykonać 125 urządzeń wodnych małej retencji wg załącznika w tym:
— 35 progów,
— 90 zastawek dębowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 3 części:
Część I: budowa urządzeń 12 progów, 41 zastawek dębowych na rowach nr 9 i 10;
Część II: budowa urządzeń 13 progów, 25 zastawek dębowych na rowach nr 3, 3/1, 4, 4/1 i 1;
Część III: budowa urządzeń 10 progów, 24 zastawek dębowych na rowach nr 2, 5, 6, 7, 8, 8/1;

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
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II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 17.9.2012. Zakończenie 31.12.2012

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Część I
1) Krótki opis

Część I: budowa urządzeń 12 progów, 41 zastawek dębowych na rowach nr 9 i 10;

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Część II
1) Krótki opis

Część II: budowa urządzeń 13 progów, 25 zastawek dębowych na rowach nr 3, 3/1, 4, 4/1 i 1;

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Część III
1) Krótki opis

Część III: budowa urządzeń 10 progów, 24 zastawek dębowych na rowach nr 2, 5, 6, 7, 8, 8/1;

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
W warunkach przetargu Zamawiający informuje, iż zastrzega, że Wykonawca pod rygorem niedopuszczenia do
przetargu wymaga wpłaty określonej sumy tzw. wadium.
Łączna kwota wadium za 3 części wynosi: 46 300,00 PLN (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta złotych
00/100). W podziale na 3 części natomiast:
a) część I – 17 600,00 PLN,
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b) część II – 15 300,00 PLN,
c) część III – 13 400,00 PLN.
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 9.11.2000 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, POLSKA w banku: Pekao S.A.
w Białymstoku 08 1240 5211 1111 0000 4921 4273, podając na poleceniu przelewu informację: Wadium
GW/2012.
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 12.9.2012 r. do godziny 15:00 (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 15:00, natomiast kserokopię dołączyć do oferty.
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.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa o nakładają obowiązek ich posiadania
– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 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 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 5 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 piętrzących o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto każda,
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym posiadania – Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie,
Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika
budowy, z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności melioracji
wodnych lub budowli 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 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394) czynności,

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
7/P/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.9.2012 - 15:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)



Dz.U./S S162
24/08/2012
269803-2012-PL

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/7

24/08/2012 S162
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6/7

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 12.9.2012 - 15:15
Miejscowość:
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Regionalne Biuro w Olsztynie; ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn,
POLSKA.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja przetargowa i przedstawiciele
Wykonawców.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt: „Kompleksowa ochrona
torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-215/09 oraz
dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

VI.3) Informacje dodatkowe
Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do ogłoszenia,
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 załączniku 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 5 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 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.
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
23.4.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.
Dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.8.2012


