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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322289-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Roboty budowlane w zakresie budynków
2014/S 183-322289

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. Ciepła 17
Punkt kontaktowy: Sekretariat PTOP
Osoba do kontaktów: Anna Suchowolec
15-471 Białystok
POLSKA
Tel.:  +48 856642255
E-mail: asuchowolec@ptop.org.pl
Faks:  +48 856642255
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://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: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Organizacja pozarządowa

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
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:
Remont obiektu turystycznego „Filipówka” oraz budowa wieży widokowej na uroczysku Kosy Most na terenie
Białowieskiego Parku Narodowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Białowieski Park Narodowy.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322289-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:asuchowolec@ptop.org.pl
http://www.ptop.org.pl
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Kod NUTS PL343

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
1. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu remontu obiektu turystycznego „Filipówka”
oraz budowie wieży widokowej na uroczysku Kosy Most na terenie Białowieskiego Parku Narodowego.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót jest podzielony na 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych na jedną lub obie części.
2.1. Część I: Remont obiektu turystycznego „Filipówka". Rozbiórka istniejących wiat oraz budowa nowych
budowli: wiaty turystycznej, wiaty gospodarczej do składowania drewna, wydzielonego miejsca na ognisko oraz
ogrodzenia terenu od strony drogi na odcinku ok. 70 mb.
2.2. Część II: Budowa wieży widokowej na uroczysku Kosy Most. Budowa wieży widokowej wraz z wykonaniem
utwardzenia terenu w obrysie projektowanej wieży z tłucznia lub żwiru płukanego oraz rozbiórka istniejących
stóp fundamentowych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45210000

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:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu remontu obiektu turystycznego „Filipówka”
oraz budowie wieży widokowej na uroczysku Kosy Most na terenie Białowieskiego Parku Narodowego.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót jest podzielony na 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych na jedną lub obie części.
2.1. Część I: Remont obiektu turystycznego „Filipówka". Rozbiórka istniejących wiat oraz budowa nowych
budowli: wiaty turystycznej, wiaty gospodarczej do składowania drewna, wydzielonego miejsca na ognisko oraz
ogrodzenia terenu od strony drogi na odcinku ok. 70 mb.
2.2. Część II: Budowa wieży widokowej na uroczysku Kosy Most. Budowa wieży widokowej wraz z wykonaniem
utwardzenia terenu w obrysie projektowanej wieży z tłucznia lub żwiru płukanego oraz rozbiórka istniejących
stóp fundamentowych.
Warunki wykonania zamówienia w tym warunki gwarancji i rękojmi zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik
do ogłoszenia.
3. Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie
parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej
nazwą producenta, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie
niższych niż materiałów wskazanych nazwą. Wykonawca, który, który powołuje się na rozwiązania równoważne
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opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o równoważności rozwiązań lub
materiałów.
1.1. Lokalizacja prac
1. Część I: Remont obiektu turystycznego "Filipówka". Działka położona jest na terenie leśnym – obszar
Puszczy Białowieskiej, w obr. geod. gminy Białowieża dz. nr 807/1, obr. Budy i stanowi grunty leśne i nieużytki,
określone symbolem ls, n. Działka leży w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska oraz Obszarze
Chronionego Krajobrazu Puszcza Białowieska. Na działkę prowadzi istniejący zjazd z drogi gminnej. Działka
jest zabudowana – znajdują się na niej istniejące budowle – wiaty turystyczne obiektu „Filipówka” oraz
ogrodzenie drewniane. Przedmiotowa działka jest porośnięta roślinnością niską tj. trawami i krzewami oraz
drzewami liściastymi i iglastymi.
2. Część II: Budowa wieży widokowej na uroczysku Kosy Most. Działka położona jest na obszarze Puszczy
Białowieskiej, w obr. geod. Gruszki dz. nr 901, stanowi grunty leśne i nieużytki, określone symbolem ls, n.
działka leży w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska oraz Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszcza
Białowieska. Dojazd do działki oraz terenu inwestycji drogą leśną. na działce istnieją stopy fundamentowe
użytkowane niegdyś jako fundament pod wieżę widokową która została zdemontowana. Przedmiotowa działka
jest porośnięta roślinnością niską tj. trawami, krzewami oraz drzewami liściastymi i iglastymi.

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
w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Remont obiektu turystycznego „Filipówka".
1) Krótki opis

Rozbiórka istniejących wiat oraz budowa nowych budowli: wiaty turystycznej, wiaty gospodarczej do
składowania drewna, wydzielonego miejsca na ognisko oraz ogrodzenia terenu od strony drogi na odcinku ok.
70 mb.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45210000

3) Wielkość lub zakres
1. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu remontu obiektu turystycznego „Filipówka”
oraz budowie wieży widokowej na uroczysku Kosy Most na terenie Białowieskiego Parku Narodowego.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót jest podzielony na 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych na jedną lub obie części.
2.1. Część I: Remont obiektu turystycznego „Filipówka". Rozbiórka istniejących wiat oraz budowa nowych
budowli: wiaty turystycznej, wiaty gospodarczej do składowania drewna, wydzielonego miejsca na ognisko oraz
ogrodzenia terenu od strony drogi na odcinku ok. 70 mb.
Działka położona jest na terenie leśnym – obszar Puszczy Białowieskiej, w obr. geod. gminy Białowieża dz. nr
807/1, obr. Budy i stanowi grunty leśne i nieużytki, określone symbolem ls, n. Działka leży w obszarze Natura
2000 Puszcza Białowieska oraz Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszcza Białowieska. Na działkę prowadzi
istniejący zjazd z drogi gminnej. Działka jest zabudowana – znajdują się na niej istniejące budowle – wiaty
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turystyczne obiektu „Filipówka” oraz ogrodzenie drewniane. Przedmiotowa działka jest porośnięta roślinnością
niską tj. trawami i krzewami oraz drzewami liściastymi i iglastymi.
Szacunkowa wartość bez VAT: 256 904,38 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Ofertę na cz. I przedmiotu zamówienia należy zabezpieczyć wadium w wysokości 7 000 PLN.

Część nr: 2
Nazwa: Budowa wieży widokowej na uroczysku Kosy Most
1) Krótki opis

Budowa wieży widokowej wraz z wykonaniem utwardzenia terenu w obrysie projektowanej wieży z tłucznia lub
żwiru płukanego oraz rozbiórka istniejących stóp fundamentowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45210000

3) Wielkość lub zakres
1. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu remontu obiektu turystycznego „Filipówka”
oraz budowie wieży widokowej na uroczysku Kosy Most na terenie Białowieskiego Parku Narodowego.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót jest podzielony na 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych na jedną lub obie części.
2.2. Część II: Budowa wieży widokowej na uroczysku Kosy Most. Budowa wieży widokowej wraz z wykonaniem
utwardzenia terenu w obrysie projektowanej wieży z tłucznia lub żwiru płukanego oraz rozbiórka istniejących
stóp fundamentowych. Działka położona jest na obszarze Puszczy Białowieskiej, w obr. geod. Gruszki dz. nr
901, stanowi grunty leśne i nieużytki, określone symbolem ls, n. działka leży w obszarze Natura 2000 Puszcza
Białowieska oraz Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszcza Białowieska. Dojazd do działki oraz terenu
inwestycji drogą leśną. na działce istnieją stopy fundamentowe użytkowane niegdyś jako fundament pod wieżę
widokową która została zdemontowana. Przedmiotowa działka jest porośnięta roślinnością niską tj. trawami,
krzewami oraz drzewami liściastymi i iglastymi.
Szacunkowa wartość bez VAT: 83 464,60 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Ofertę na cz. II przedmiotu zamówienia należy zabezpieczyć wadium w wysokości 2 000 PLN.

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wysokość wadium.
1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości:
— na Część I przedmiotu zamówienia: 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych i 00/100 )
— na Część II przedmiotu zamówienia: 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100).
2) Wnoszenie wadium, jego utratę i zwrot Zamawiający będzie procedował zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) art. 45 i 46.
3) Niewniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy zgodnie z
art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp.
2. Forma wadium.
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1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku 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 późn.
zm.).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - wszystkich współwykonawców lub lidera Konsorcjum, jeżeli jest upoważniony do wniesienia
wadium w imieniu współwykonawców beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż:
— Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika
to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, lub
— Wykonawca, którego oferta została wybrana:
— odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
— zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”
f) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;
g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
h) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej
Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego;
i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres
związania ofertą.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
PEKAO S.A. w Białymstoku 08 1240 5211 1111 0000 4921 4273, podając na poleceniu przelewu informację:
„Wadium Filipówka i wieża na Kosym Moście, NRZ/10/2014”.
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia.
2) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu wadialnego należy
złożyć w sposób umożliwiający jego zwrot. Zaleca się załączenie w ofercie kopii tego dokumentu.
4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
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5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp.
6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Zapłata za roboty będące przedmiotem zamówienia dokonana będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
2. Podstawę do wystawienia faktury/rachunku stanowić będzie protokół odbioru końcowego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie (dotyczy 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).
2. 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. VI powinien złożyć co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3. Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako
reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem.
5. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
6. 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.
7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

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: nie dotyczy

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

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu z powodu
dopuszczenia się co najmniej jednego z poniższych czynów:
a) udział w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art. 2 ust. 1 wspólnego
działania Rady 98/733/WSiSW;
b) korupcja, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 3 aktu Rady z dnia 26 maja 1997 r. oraz art. 3 ust. 1
wspólnego działania Rady 98/742/WSiSW;
c) oszustwo w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich;
d) udział w praniu pieniędzy, zgodnie z definicją art. 1 dyrektywy Rady 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r. w
sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy.
Wykonawca składa oświadczenie, zawarte w Formularzu ofertowym, dotyczące niepodlegania wykluczeniu z
postępowania
2. Spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – w celu potwierdzenia spełnienia warunku
wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia
mającego w swoim w zakresie obiekt budowlany z drewna o wartości nie mniejszej niż 180 000 PLN brutto;
dotyczy Wykonawców składających ofertę na część I przedmiotu zamówienia; z podaniem ich wartości, rodzaju,
dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały one wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
— jednego zamówienia mającego w swoim zakresie obiekt budowlany z drewna o wartości nie mniejszej niż
50 000 PLN brutto, dotyczy Wykonawców składających ofertę na Część II przedmiotu zamówienia; z podaniem
ich wartości, rodzaju, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych
robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały one
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Uwaga: Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jedną część, winni wykazać spełnianie warunków
odpowiednio dla każdej części, na którą składają ofertę.
Roboty budowlane należy przedstawić wg załącznika nr 2.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyćwykaz robót budowlanych
wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących,
czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
— za roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia ww. dowodów, uznaje
się roboty budowlane niezbędne do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia,
— Zamawiający nie wymaga wskazania w ww. wykazie wszystkich wykonanych robót budowlanych oraz
informacji o robotach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
W zakresie nie uregulowanym niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
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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:
NRZ/10/2014

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
9.10.2014 - 10:00

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
polski.

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

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 9.10.2014 - 10:15
Miejscowość:
Białystok 15-471, ul. Ciepła 17.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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): Przetarg jest związany z realizacja
zadania będącego częścią projektu: „Narewka – Rzeka życia – kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze
Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

VI.3) Informacje dodatkowe
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1. Lokalizacja prac
Część I: Remont obiektu turystycznego „Filipówka”. Działka położona jest na terenie leśnym – obszar Puszczy
Białowieskiej, w obr. geod. gminy Białowieża dz. nr 807/1, obr. Budy i stanowi grunty leśne i nieużytki,
określone symbolem ls, n. Działka leży w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska oraz Obszarze
Chronionego Krajobrazu Puszcza Białowieska. Na działkę prowadzi istniejący zjazd z drogi gminnej. Działka
jest zabudowana – znajdują się na niej istniejące budowle – wiaty turystyczne obiektu „Filipówka” oraz
ogrodzenie drewniane. Przedmiotowa działka jest porośnięta roślinnością niską tj. trawami i krzewami oraz
drzewami liściastymi i iglastymi.
Część II: Budowa wieży widokowej na uroczysku Kosy Most. Działka położona jest na obszarze Puszczy
Białowieskiej, w obr. geod. Gruszki dz. nr 901, stanowi grunty leśne i nieużytki, określone symbolem ls, n.
działka leży w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska oraz Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszcza
Białowieska. Dojazd do działki oraz terenu inwestycji drogą leśną. na działce istnieją stopy fundamentowe
użytkowane niegdyś jako fundament pod wieżę widokową która została zdemontowana. Przedmiotowa działka
jest porośnięta roślinnością niską tj. trawami, krzewami oraz drzewami liściastymi i iglastymi.
2. Szczegółowe lokalizacje gdzie zostaną wykonane prace przedstawiają mapy w projektach budowlanych w
załącznikach nr 4 i 5 (dostępne na stronie www Zamawiającego)
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on w takiej sytuacji udowodnić instytucji zamawiającej, iż
będzie dysponował niezbędnymi zasobami, np. przedstawiając w tym celu stosowne zobowiązanie takich
podmiotów.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw.
5. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. 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.
8. Załączniki do postępowania zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www.ptop.org.pl w
zakładce „Zamówienia”.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiajacego
Białystok
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.9.2014

www Zamawiaj
www.nbp.gov.pl
www.ptop.org.pl

