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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350084-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Słupy betonowe
2017/S 171-350084

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Ciepła 17
Białystok
15-471
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Suchowolec
Tel.:  +48 856642255
E-mail: asuchowolec@ptop.org.pl 
Faks:  +48 856642255
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ptop.org.pl

I.1) Nazwa i adresy
Województwo Podlaskie adres: 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, reprezentowane
przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi z siedzibą w Drozdowie ul. Główna 52, 18-421 Piątnica
Poduchowna
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
Białystok
15-888
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Suchowolec
Tel.:  +48 856642255
E-mail: asuchowolec@ptop.org.pl 
Faks:  +48 856642255
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wrotapodlasia.pl

I.2) Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ptop.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Sekretariat Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
ul. Ciepła 17
Białystok
15-471
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Suchowolec
Tel.:  +48 856642255
E-mail: asuchowolec@ptop.org.pl 
Faks:  +48 856642255
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ptop.org.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: organizacja pozarządowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E wraz z platformami pod gniazda bociana białego
– etap II.
Numer referencyjny: 19/BOCIAN2/2017

II.1.2) Główny kod CPV
44114210

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Dostawę 91 sztuk o długości 12 m i 39 sztuk o długości 10,5 m strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E
(zwane dalej: „słupami”) wraz z platformami gniazdowymi, przeznaczonymi pod gniazda bociana białego oraz
budkami lęgowymi dla ptaków typu A przy każdym słupie;
2) Dostawę 4 sztuk drewnianych platform gniazdowych przeznaczonych pod gniazda bociana białego,
osadzonych na podwójnym krzyżaku z żerdzi, do montażu na dachy;
3) Dostawę 99 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy, chroniących stare i konfliktowe lokalizacje przed
odbudową gniazd przez bociany;
4) Okoliczności, w których dopuszczalne będzie zmniejszenie zakresu zamówienia opisane zostały we wzorach
umowy;
5) Zamawiający w okresie realizacji zamówienia zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o
którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44114210

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Natura 2000 OSO Przełomowa Dolina Narwi PLB200008.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr I będzie realizowana na rzecz Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi: liczba słupów 8 szt.
( w tym 5 szt. -12 m i 3 szt. -10,5 m), liczba zabezpieczeń na dachy/kominy 3 szt.. Zamawiający przeznaczył na
realizację tej części kwotę w wysokości 40 500 PLN.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące jego realizacji opisane są w SIWZ oraz
wzorach umowy, dostępnych na stronie www.ptop.org.pl

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający w okresie realizacji zamówienia zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym
mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, w ten sposób, że zwiększy zakres zamówienia – liczbę słupów z platformami
i budkami oraz zabezpieczeń przed odbudowywaniem starych gniazd – maksymalnie o 10 % w zakresie każdej
części zamówienia. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w sytuacji, gdy właściciele/posiadacze działek z
obszarów na których realizowane jest zamówienie, na których znajdują się gniazda bocianów, zgłoszą potrzebę
ich przeniesienia. Zwiększenie zakresu zamówienia będzie realizowane na podstawie aneksu do umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: LIFE15 NAT/PL/000728.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Projekt „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/
PL/000728, współfinansowany przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla
Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee.e.V.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1
ustawy Pzp.

www.ptop.org.pl


Dz.U./S S171
07/09/2017
350084-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 11

07/09/2017 S171
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 11

3. wadium Część nr I – 1 000 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44114210

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
OSO Ostoja Biebrzańska PLB200006.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr II: liczba słupów 57 szt. (w tym 41 szt. – 12 m i 16 szt. – 10,5 m), liczba platform dachowych 1 szt.,
liczba zabezpieczeń na dachy/kominy 50 szt., Zamawiający przeznaczył na realizację tej części kwotę w
wysokości 293 000 PLN.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące jego realizacji opisane są w SIWZ oraz
wzorach umowy, dostępnych na stronie www.ptop.org.pl

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający w okresie realizacji zamówienia zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym
mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, w ten sposób, że zwiększy zakres zamówienia – liczbę słupów z platformami
i budkami oraz zabezpieczeń przed odbudowywaniem starych gniazd – maksymalnie o 10 % w zakresie każdej
części zamówienia. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w sytuacji, gdy właściciele/posiadacze działek z
obszarów na których realizowane jest zamówienie, na których znajdują się gniazda bocianów, zgłoszą potrzebę
ich przeniesienia. Zwiększenie zakresu zamówienia będzie realizowane na podstawie aneksu do umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: LIFE15 NAT/PL/000728.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Projekt „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/
PL/000728, współfinansowany przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla
Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee.e.V.

www.ptop.org.pl
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2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1
ustawy Pzp.
3. wadium Część nr II – 7 500 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44114210

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
OSO Dolina Dolnego Bugu PLB140001
OSO Dolina Liwca PLB140002.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr III: liczba słupów 30 szt. (w tym 21 szt. – 12 m i 9 szt. – 10,5 m), liczba platform dachowych 3 szt.,
liczba zabezpieczeń na dachy/kominy 28 szt. Zamawiający przeznaczył na realizację tej części kwotę w
wysokości 156 000 PLN.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące jego realizacji opisane są w SIWZ oraz
wzorach umowy, dostępnych na stronie www.ptop.org.pl

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający w okresie realizacji zamówienia zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym
mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, w ten sposób, że zwiększy zakres zamówienia – liczbę słupów z platformami
i budkami oraz zabezpieczeń przed odbudowywaniem starych gniazd – maksymalnie o 10 % w zakresie każdej
części zamówienia. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w sytuacji, gdy właściciele/posiadacze działek z
obszarów na których realizowane jest zamówienie, na których znajdują się gniazda bocianów, zgłoszą potrzebę
ich przeniesienia. Zwiększenie zakresu zamówienia będzie realizowane na podstawie aneksu do umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: LIFE15 NAT/PL/000728.

II.2.14) Informacje dodatkowe

www.ptop.org.pl
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1. Projekt „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/
PL/000728, współfinansowany przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla
Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee.e.V.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1
ustawy Pzp.
3. wadium Część nr III – 3 800 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44114210

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
OSO Dolina Omulwi i Płodownicy PLB140005, Dolina Dolnej Narwi PLB140014,

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr IV: liczba słupów 21 szt. (w tym 14 szt. – 12 m i 7 szt. – 10,5 m), liczba zabezpieczeń na dachy/kominy
7 szt. Zamawiający przeznaczył na realizację tej części kwotę w wysokości 106 000 PLN.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące jego realizacji opisane są w SIWZ oraz
wzorach umowy, dostępnych na stronie www.ptop.org.pl

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający w okresie realizacji zamówienia zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym
mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, w ten sposób, że zwiększy zakres zamówienia – liczbę słupów z platformami
i budkami oraz zabezpieczeń przed odbudowywaniem starych gniazd – maksymalnie o 10 % w zakresie każdej
części zamówienia. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w sytuacji, gdy właściciele/posiadacze działek z
obszarów na których realizowane jest zamówienie, na których znajdują się gniazda bocianów, zgłoszą potrzebę
ich przeniesienia. Zwiększenie zakresu zamówienia będzie realizowane na podstawie aneksu do umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: LIFE15 NAT/PL/000728.

www.ptop.org.pl
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II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Projekt „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/
PL/000728, współfinansowany przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla
Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1
ustawy Pzp.
3. wadium Część nr IV – 2 800 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44114210

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
OSO Dolina Górnej Narwi PLB200007, Bagno Wizna PLB200005, Bagienna Dolina Narwi PLB200001.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr V: liczba słupów 14 szt. (w tym 10 szt. – 12 m i 4 szt. – 10,5 m), liczba zabezpieczeń na dachy/kominy
11 szt. Zamawiający przeznaczył na realizację tej części kwotę w wysokości 71 700 PLN.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące jego realizacji opisane są w SIWZ oraz
wzorach umowy, dostępnych na stronie www.ptop.org.pl

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający w okresie realizacji zamówienia zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym
mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, w ten sposób, że zwiększy zakres zamówienia – liczbę słupów z platformami
i budkami oraz zabezpieczeń przed odbudowywaniem starych gniazd – maksymalnie o 10 % w zakresie każdej
części zamówienia. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w sytuacji, gdy właściciele/posiadacze działek z
obszarów na których realizowane jest zamówienie, na których znajdują się gniazda bocianów, zgłoszą potrzebę
ich przeniesienia. Zwiększenie zakresu zamówienia będzie realizowane na podstawie aneksu do umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

www.ptop.org.pl
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Numer identyfikacyjny projektu: LIFE15 NAT/PL/000728.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Projekt „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/
PL/000728, współfinansowany przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla
Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1
ustawy Pzp.
3. wadium Część nr V – 1 700 PLN.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na wezwanie zamawiającego wykonawca winien przedłożyć:
1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (na lub zg. z zał. nr 11
do SIWZ),
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać iż:
w odniesieniu do każdej części zamówienia, na którą składana jest oferta:
a) posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji, w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert w niniejszym postępowaniu, co najmniej jednej pracy podobnej do prac będących przedmiotem
zamówienia, polegającej na dostawie wraz z montażem co najmniej dwóch żerdzi/ słupów/ masztów
betonowych o wysokości co najmniej 9 m, co jest w stanie potwierdzić dokumentami stwierdzającymi należyte
jej wykonanie.
Wykonawca może wykazać się realizacją dwóch prac, w ramach których zostało zamontowane po jednej żerdzi/
słupie/ maszcie betonowym, wg wymogów opisanych wyżej.
Warunek udziału w postępowaniu wykonawca wykazuje jeden raz, niezależnie od liczby części, na które składa
ofertę. Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część może wykazać spełnianie warunku za pomocą
jednej / dwóch wyżej opisanej dostawy z montażem.
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W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności
technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z takich wykonawców spełni ten warunek
w wymaganym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z wzorami umów – załącznik nr 2 do SIWZ dostępnymi na stronie www.ptop.org.pl

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, Białystok 15-471.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Podstawy wykluczenia
1)Z postępowania wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2)Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, oraz pkt 5-8ust

www.ptop.org.pl
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2. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu wykonawca składa (do oferty):
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – na lub wg zał. Nr 10 do SIWZ (instrukcja wypełnienia JEDZ
na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, zakładka Repozytorium wiedzy/Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia),
2) JEDZ dotyczący innych podmiotów, o którym mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 1 SIWZ – jeżeli dotyczy,
3) Dokumenty, w szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o których mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 2 SIWZ – jeżeli
dotyczy
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (dot. oferty
najwyżej ocenionej):
1) Wykonawca składa dokumenty wymienione w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1-9 SIWZ,
2) Dokumenty podmiotów zagranicznych oraz Wykonawców mających siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP – określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy
Pzp (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126),
3) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ.
4. Inne dokumenty
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) JEDZ, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII
pkt 1 ppkt 1- 4 SIWZ składa każdy z wykonawców,
2) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SIWZ składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie
warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. V pkt 1 SIWZ.
2. W przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega
na zasobach innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest złożyć (do oferty):
1) JEDZ dotyczący innych podmiotów, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 SIWZ,
2) dokumenty (w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – na lub wg zał. nr 12 do SIWZ), które określają w
szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli

www.uzp.gov.pl
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oferty w tym postępowaniu (na lub wg zał. nr 13 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóce.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.:  +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej, przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180 – 198 ustawy Pzp.
3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g ustawy Pzp.
4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.:  +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2017
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