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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392541-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Usługi nadzoru i kontroli
2015/S 215-392541
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Ciepła 17, Osoba do kontaktów: Marta Potocka, Białystok
15-471, POLSKA. Tel.: +48 856642255. Faks: +48 856642255. E-mail: mpotocka@ptop.org.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-386149)

Przedmiot zamówienia:
CPV:71700000
Usługi nadzoru i kontroli
Zamiast:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
9.11.2015 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
12.11.2015 (10:10)
VI.3) Informacje dodatkowe:
(...)
Powinno być:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
12.11.2015 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
12.11.2015 (10:10)
VI.3) Informacje dodatkowe:
(...)
1. Termin rozpoczęcia prac wskazany w sekcji II.3 jest orientacyjnym terminem zawarcia umowy.
2. Ogłoszenie oraz załączniki przywołane w niniejszym postępowaniu są dostępne na stronie www Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą
dopuszczalne o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem postanowień
niniejszego paragrafu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy:
1) terminu realizacji umowy, pod warunkiem, że instytucja finansująca projekt, w ramach którego realizowana jest
przedmiotowa inwestycja, wyrazi zgodę na przedłużenie realizacji Projektu, oraz jeżeli zaistnieje któraś z poniższych
okoliczności:
a) wstrzymanie realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczeniem sądu;
b) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ administracji decyzji, zezwoleń, itp.;
c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych lub
spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy;
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
e) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki
na sfinansowanie zamówienia lub/i umowy na roboty budowlane;
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f) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy
(nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę).
W przypadku wstrzymania robót przez uprawnione organy i służby, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy
– przedłużenie terminu jest możliwe o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót. W przypadku zmiany terminu realizacji
przedmiotu umowy na podstawie pozostałych okoliczności, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o
czas trwania tych okoliczności. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wynagrodzenia w przypadku przedłużenia terminu
realizacji umowy.
2) Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następującym zakresie i
okolicznościach:
a) zmiana materiałów koniecznych do wykonywania robót wynikająca z niedostępności na rynku tych materiałów
spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku;
b) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót zamiennych nie wykraczających
poza zakres przedmiotu zamówienia w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy lub usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu
użytkowego lub zmiany obowiązujących przepisów prawa;
c) zmiany Podwykonawcy robót budowlanych.
5. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 4, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Wykonawcę oraz
jego akceptacja przez Zamawiającego lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
6. Wykonawca nie ma prawa przekazać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez pisemnej
zgody Zamawiającego.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, dotyczy to wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty);
b) warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, będą badane łącznie –
dokumenty określone Rozdz. V powinien złożyć co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
c) dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale lub kserokopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza;
d) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant
pozostałych – pełnomocnikiem;
e) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy;
f) wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres
Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
g) Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez
Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, wg zasady: „spełnia – nie spełnia”.
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni
wówczas przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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9. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, zawierających dane w innych walutach niż w złotych
polskich [PLN], Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs średni waluty obcej w złotych ogłoszony
przez Narodowy Bank Polski (www.nbp.gov.pl) w dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii
Europejskiej. W przypadku braku ogłoszenia kursu średniego waluty obcej w dniu przekazania ogłoszenia, Zamawiający
jako kurs przyjmie najbliższy kurs ogłoszony przez NBP, po dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu.
10. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta
z najniższą ceną.
11. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto (z uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług). Cenę
oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
12. Opis sposobu obliczenia ceny.
a) Cena oferty powinna obejmować pełny zakres robót będących przedmiotem zamówienia i uwzględniać wszystkie
koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
b) Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
c) Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
d) Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do
ogłoszenia).
e) Omyłki w ofertach Zamawiający poprawi zgodnie z treścią art. 87 Pzp.
13. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z
innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie.
14. Dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
15. Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów powinna być ponumerowana kolejnymi
numerami a wszystkie kartki oferty należy spiąć w sposób trwały. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą
być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
16. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
17. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
18. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż
60 dni.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania ofert pod kątem zaoferowania rażąco niskiej ceny, na zasadach
opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 90.
20. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty
lub uzupełnienia dokumentów, na zasadach opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 26 ust. 3 i 4 oraz art.
87 ust.1 .
21. Zamawiający może dokonać poprawek w ofercie na zasadach art. 87 ust. 2 Pzp.
22. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie oraz drogą elektroniczną lub faksem
Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu przetargu.
23. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed
zawarciem umowy.
24. Zamawiający może odwołać/zmienić warunki przetargu przed dniem składania ofert.
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