
 
 
 
 
 

Turośń Kościelna: Budowa małej infrastruktury, służącej zabezpieczeniu 
obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi realizowana w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, polegająca na: Budowie parkingu 
samochodowego oraz zadaszonej wiaty w Śliwnie gm. Choroszcz 

Numer ogłoszenia: 503400 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń 
Kościelna, woj. podlaskie, tel. 85 6505138, faks 85 6505138. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.gornanarew.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa małej 
infrastruktury, służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi 
realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, polegająca na: 
Budowie parkingu samochodowego oraz zadaszonej wiaty w Śliwnie gm. Choroszcz. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące projektu pn. „Budowa małej 
infrastruktury, służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi” 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Priorytet 
V Ochrona Przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.1 „Wspieranie 
kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na 
obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, polegające na 
Budowie parkingu samochodowego oraz zadaszonej wiaty w Śliwnie w gminie Choroszcz 
poprzez budowę drogi dojazdowej (650 m2), parkingu (w tym 10 miejsc parkingowych, 
parking rowerowy), ławek drewnianych z oparciem (13 szt.), placu zabaw, miejsca na 
ognisko (50m2), tablic edukacyjnych (3 szt.), koszy drewnianych, kabin WC w osłonach 
drewnianych (2 szt.), boiska trawiastego do siatkówki (200m2), altan drewnianych (5 
szt., w tym jednej altany z grillem) ze stołami i ławkami (7 kpl.) na działce o numerze 
136/9. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót zawiera dokumentacja 
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załączniki nr 



 
 
 
 
 

6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał kalkulacji w oparciu o załączony projekt 
budowlany oraz STWiOR. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach 
załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń, 
oznaczeń, o których mowa w art. 29 ust.3 i art.30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, należy przyjąć że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie: lub równoważny, 
równoważnie opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego - 
art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Ilekroć w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wskazane jest sformułowanie 
„aktualne/obowiązujące normy” należy przez to rozumieć zgodnie z art. 30 ustawy Pzp: 
Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy, a  w przypadku braku Polskich 
Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy: 1) europejskie aprobaty 
techniczne; 2) wspólne specyfikacje techniczne; 3) normy międzynarodowe; 4) inne 
techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne,  a w 
przypadku ich braku: 1) Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie 
specyfikacje techniczne. 
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się sformułowanie „kabina WC”, „typowa 
toaleta przenośna” – należy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania przenośne 
kabiny (toalety) sanitarne (w tym odpowiednio dla mężczyzn i kobiet) o minimalnym 
wyposażeniu obejmującym: 
a) w kabinach (toaletach) dla kobiet: 
- sedes 
- podajnik na papier toaletowy 
- zamek wewnętrzny 
- wskaźnik wolne/zajęte 
- wieszak na ubranie 
- system wentylacji kabiny 
- bezodpływowy zbiornik z wentylacją 
b) w kabinach (toaletach) dla mężczyzn: 
- sedes 
- pisuar 
- podajnik na papier toaletowy 
- zamek wewnętrzny 
- wskaźnik wolne/zajęte 
- wieszak na ubranie 
- system wentylacji kabiny 
- bezodpływowy zbiornik z wentylacją. 
Maksymalne gabaryty kabiny (ograniczone wielkością projektowanej osłony na kabiny, a tym 
samym możliwością wstawienia kabiny do wnętrza osłony oraz możliwością obsługi) 
określone zostały w dokumentacji technicznej. 
 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

45000000-7 Roboty budowlane 
45111291-4 Zagospodarowanie terenu 
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budynków 



 
 
 
 
 

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 
kulturalnych, i restauracyjnych obiektów budowlanych 
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów 
budowlanych 
45215510-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej 
45236290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
45262500-6 Roboty murarskie 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45261900-3 Usługi napraw i konserwacji dachów 
45262300-4 Betonowanie 
45262310-7 Zbrojenie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45262320-0 Wyrównywanie 
45262500-6 Roboty murarskie 
45262510-9 Roboty kamieniarskie 
45262511-6 Ciecie kamienia 
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe 
45262520-2 Roboty murarskie 
45262620-3 Ściany nośne 
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45100000-8 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
09.05.2014 r. 



 
 
 
 
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

 Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala 
się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 7.000,00 zł, słownie: 
siedem tysięcy złotych 00/100. 

Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:  
-w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 50 1020 1332 0000 1402 0197 4989 
Bank PKO Oddział 1 w Łapach z adnotacją (Wadium - Budowa małej infrastruktury, 
służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi realizowana w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, polegająca na: Budowie 
parkingu samochodowego oraz zadaszonej wiaty w Śliwnie gm. Choroszcz); 
-w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym; 
-w gwarancjach bankowych;  
-w gwarancjach ubezpieczeniowych;  
-w 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) 
w terminie do 20.12.2013 r. do godz. 9.15, sposób przekazania: należy załączyć do 
składanej oferty. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego 
przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. W zakresie wadium 
obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. W 
przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form 
wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta 
podlegać będzie odrzuceniu. 

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o na podstawie oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z formułą spełnia/ 
nie spełnia 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o na podstawie oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z formułą spełnia/ 
nie spełnia 

 III.3.3) Potencjał techniczny 



 
 
 
 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o na podstawie oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z formułą spełnia/ 
nie spełnia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o na podstawie oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z formułą spełnia/ 
nie spełnia 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o na podstawie oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z formułą spełnia/ 
nie spełnia 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

  
 III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo 
informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  



 
 
 
 
 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Postanowienia umowy zawarto w: wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 5 do SIWZ. 
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy,  
w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:  
1. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian dotyczących danych obydwu stron umowy, 
w tym zmiany teleadresowe, zmiany w nazwie firmy itp. 
Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej w postaci aneksu. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.gornanarew.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi ul. Lipowa 4 18-106 Turośń Kościelna Telefon, Faks: 
856505138 Adres poczty elektronicznej: sggn@wp.pl Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert: 20.12.2013 r. godzina 09:15, miejsce: Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi  
ul. Lipowa 4 18-106 Turośń Kościelna. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Budowa małej 
infrastruktury, służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi jest 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Priorytet V 
Ochrona Przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.1 „Wspieranie 
kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na 
obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie 
zamówienia,  
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały 
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

Opracowanie merytoryczne: 
Krzysztof Motyka 
 


