
 

 

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. 21 sierpnia 2013 r. 
Nr postępowania CI-3/2013 
 
 
Forma przekazania: 

1. Strona internetowa Zamawiającego, 
2. E-mail Wykonawców.  

 
 

Wykonawcy postępowania 
 

 
Dot. postępowania nr CI-3/2013 tj.  „Budowa wieży widokowej na terenie Puszczy Knyszyńskiej” 
(HRP II, Zad. 13), 
 
które są związane z realizacją zadania wchodzącego 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, Zamawiający Polskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków na postawie § 5 ust. 4 Regulaminu zawierania umów PTOP oraz 
rozdziałem XIV pkt. 8 ogłoszenia z dnia 12 lipca 2013 r. (w dniu 14 lipca 2013 r. opublikowane 
w TED) Zamawiający informuje o: 
 

UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
Zamawiający Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków uprzejmie zawiadamia, iż przedmiotowe 
postępowanie zostaje unieważnione ze względu na brak ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty 
zostaną odrzucone.  
  
W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty od Wykonawców: 
 
Biuro Kosztorysowo – Budowlane  
„norma” Mirosław Świętuchowski 
ul. Zwierzyniecka 11/151 
15 – 312 Białystok  
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zagłoba” 
Ewelina Byczyk – Kalinowska  

mailto:sekretariat@ptop.org.pl


 

 

ul. Wypoczynkowa 18 A 
15 – 523 Grabówka 
Mimo skorzystania z dyspozycji zawartej w rozdziale XIV pkt 6 ogłoszenia CI-3/2013 Wykonawca 
Biuro Kosztorysowo – Budowlane „norma” Mirosław Świętuchowski nie wykazał spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, tj.  

a) Posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, iż Wykonawca 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 dwie roboty budowlane 
budynków drewnianych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda – Wykonawca 
nie uzupełnił wykazu usług wymaganego przez Zamawiającego do potwierdzenia wskazanego 
warunku.  

b) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez wykazanie, iż 
Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika 
Budowy z doświadczeniem stawiania konstrukcji drewnianych – Wykonawca nie uzupełnił 
wykazu osób wymaganego przez Zamawiającego do potwierdzenia wskazanego warunku.  

c) Posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej – za spełnienie warunku tego warunku 
Zamawiający wymagał posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej na kwotę nie 
mniejszą niż 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł) – Wykonawca nie uzupełnił 
dokumentu potwierdzającego posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej na kwotę 
nie mniejszą niż 40 000,00 zł, wymaganego przez Zamawiającego do potwierdzenia 
wskazanego warunku. 

 
Mimo skorzystania z dyspozycji zawartej w rozdziale XIV pkt 6 ogłoszenia CI-3/2013 Wykonawca 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zagłoba” Ewelina Byczyk nie wykazał spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, tj.  

a) Posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, iż Wykonawca 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 dwie roboty budowlane 
budynków drewnianych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda – Wykonawca 
nie uzupełnił wykazu usług wymaganego przez Zamawiającego do potwierdzenia wskazanego 
warunku.  

b) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez wykazanie, iż 
Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika 
Budowy z doświadczeniem stawiania konstrukcji drewnianych – Wykonawca nie uzupełnił 
wykazu osób wymaganego przez Zamawiającego do potwierdzenia wskazanego warunku.  

 
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie rozdziału XIV, pkt 14.9. ogłoszenia nr CI-3/2013 
odrzuci oferty Wykonawców: 
 
Biuro Kosztorysowo – Budowlane  
„norma” Mirosław Świętuchowski 
ul. Zwierzyniecka 11/151 



 

 

15 – 312 Białystok 
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zagłoba” 
Ewelina Byczyk – Kalinowska  
ul. Wypoczynkowa 18 A 
15 – 523 Grabówka 
 
gdyż nie spełniają warunków udziału w postępowaniu oraz zgodnie z rozdziałem XIV pkt. 8 
ogłoszenia CI-3/2013 unieważniono postępowanie ze względu na brak ważnych ofert lub gdy 
wszystkie oferty zostaną odrzucone.  
 

Zatwierdzam 

  
 
 
 
 
 
 


