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Gdańsk, 23.09.2016r. 
        

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG 

W dniu 23.09.2016 r. 

 
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako 

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac budowlano-

porządkowych na obszarach Natura 2000: Jezioro Krasne PLH220035, Jezioro Piasek PLH220013, 

Jeziora Lobeliowe koło Soszycy PLH220039, Pełcznica PLH220020 w ramach realizacji projektu pt. 

„Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe 

rozwiązania” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej  

i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

 

I. Informacje ogólne: 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Fundacji Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad postępowania w zakresie wydatkowania środków 

publicznych w ramach realizacji projektu „Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych 

w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe rozwiązania” oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury  

i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-

2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 do których nie ma 

zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

2. W ramach projektu realizowane są między innymi zadania ochrony czynnej i prace nad 

ukierunkowaniem ruchu turystycznego, wg zapisów z planów zadań ochronnych w czterech 

obszarach Natura 2000: Jezioro Krasne PLH220035, Jezioro Piasek PLH220013, Jeziora 

Lobeliowe koło Soszycy PLH220039, Pełcznica PLH220020. 

3. Zamawiający posiada wszelkie niezbędne decyzje i pozwolenia na wykonanie przedmiotowych 

prac. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiot zapytania podzielony jest na etapy w zależności od obszaru ich wykonania: 

A. etap 1 - Prace dla obszaru Natura 2000 Jezioro Krasne PLH 220035 

B. etap 2 - prace dla obszaru Natura 2000 Pełcznica PLH220020, Rezerwatu Przyrody Pełcznica 

C. etap 3 - prace dla obszaru Natura 2000 Jeziora Lobeliowe koło Soszycy PLH220039 

D. etap 4 - prace dla obszaru Natura 2000 Jezioro Piasek PLH220013 

 

2. Zakres poszczególnych etapów: 

A. etap 1 - Prace dla obszaru Natura 2000 Jezioro Krasne PLH 220035 

1. Prace polegać będą na: 
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a) zamknięciu okresowego rowu melioracyjnego, w tym: 

 wykonanie grodzi ziemnych (zasypanie rowów) w 3 lokalizacjach, 

 zamknięcie przepustu rowu pod drogą leśną, 

b) wykonanie konstrukcji oraz montaż tablic informacyjnych – w sumie 7 szt.; 

c) przebudowie trzech istniejących tablic na tablice dwustronne wraz z ich przestawieniem  

o 90°; 

 

2. Zakres prac etapu nr 1: 

a) Zamknięcie okresowego rowu melioracyjnego: zahamowanie dopływu substancji 

humusowych do jeziora poprzez: 

 wykonanie trzech grodzi ziemnych na rowie znajdującym się na północy Jeziora 

Krasne, 

 a także poprzez likwidację istniejącego przepustu o średnicy Ø300 mm na odcinku ok. 

L=450 cm, pod drogą leśną na dz. nr ew. 4068. 

Do konstrukcji grodzi należy zastosować grunt o parametrach jak miejscowy o objętości 

ok. 1,00 m3  w osi budowli wykonać ściankę szczelną drewnianą o długości L = 1,40 m. 

Ponadto obiekt umocnić materiałami wg. rysunków konstrukcyjnych. 

 

b) Budowa i ustawienie konstrukcji do tablicy informacyjnej na istniejącej ścieżce 

edukacyjnej: zaprojektowano wykonanie konstrukcji i montaż tablicy informacyjnej –  

1 szt. o wymiarach ok. 125 cm x 105 cm. Konstrukcja wykonana z drewna dębowego. 

Tablice zapewni Zamawiający. 

 

c) Przebudowa 3 istniejących tablic na tablice dwustronne wraz z ich przestawieniem  

o 90°: przebudowa polega na przestawieniu o 90° istniejących tablic wraz z dostawieniem 

płyty tylnej, gdzie umieszczone zostaną nowe (dodatkowe) treści informacyjne. Ponadto 

zaplanowano wzmocnienie konstrukcji nośnej wkopanej w grunt. Obiekt wykonać zgodnie 

z rysunkami technicznymi. 

Dołożenie do dwóch tablic górnych plansz o wielkości grafiki 100 x 30 cm. Tablice 

zapewni Zamawiający. 

 

Powyższe prace dotyczące etapu nr 1 - obszaru Natura 2000 Jezioro Krasne PLH 220035 powinny 

zostać wykonane zgodnie z poniższą dokumentacją: 

1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Program kompleksowej ochrony jezior 

lobeliowych w Polsce – Obszar Natura 2000 Jezioro Krasne PLH220035 – załącznik nr 1 

2. Dokumentacja techniczna Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce – 

Obszar Natura 2000 Jezioro Krasne PLH220035 – załącznik nr 2 

 

B. etap 2 - prace dla obszaru Natura 2000 Pełcznica PLH220020, Rezerwatu Przyrody Pełcznica: 

1. Prace polegać będą na: 

a) budowa 5 zastawek; 

b) wykonanie grodzi ziemnych (zasypanie rowów) w 11 lokalizacjach; 
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c) wykonanie konstrukcji oraz montaż tablic informacyjnych; 

 

2. Zakres prac etapu 2: 
 

a) budowa 5 zastawek: zahamowanie dopływu substancji humusowych do jeziora poprzez 

wykonanie pięciu drewnianych (dębowych) zastawek na dz. nr ew. 336 – 2 sztuki, dz. nr ew. 

345 – 2 szt. oraz dz. nr ew. 335 – 1 szt. Szerokość zastawki ok. 4,5 m z desek (6x15 cm) 

długości ok. 4,0 m. W okolicy zastawki skarpy rowu zostaną wzmocnione narzutem 

kamiennym gr. 30 cm i płotkiem faszynowym. 

 

b) wykonanie grodzi ziemnych (zasypanie rowów) w 11 lokalizacjach: zahamowanie dopływu 

substancji humusowych do jezior Krypko i Pałsznik poprzez wykonanie 11 grodzi ziemnych na 

rowach. Do konstrukcji grodzi (miejscowego zasypania rowu) wykorzystany zostanie ok. – 

1,00 m3 gruntu, w osi dodatkowo wykonana zostanie ścianka szczelna – drewniana. 

Wykonanie poszczególnych grodzi będzie przy użyciu następujących materiałów: 

 G1, G2, G3 – materiał miejscowy – torf – do pozyskania z brzeżnych przesuszonych partii 

torfowisk i drewno; 

 G4, G5 – miejscowe utwory geologiczne (mursz, piasek, piasek gliniasty); 

 G6-G8 – materiał miejscowy – torf, drewno; 

 G9, G10 – materiał miejscowy – torf, drewno; 

 G11 – materiał miejscowy – torf, drewno. 

 

c) wykonanie konstrukcji oraz montaż tablic informacyjnych na: 

 2 tablice informacyjne („ŚREDNIA”) z drewna dębowego o wymiarach  80 x 60 cm, 

 2 tablice informacyjne („DUŻA”) z drewna dębowego o wymiarach 188 x 144 cm. 

Tablice zapewni Zamawiający. 

 

Powyższe prace dotyczące etapu 2 - prace dla obszaru Natura 2000 Pełcznica PLH220020, 

Rezerwatu Przyrody Pełcznica, szczególnie budowa zastawek, powinny zostać wykonane zgodnie  

z poniższą dokumentacją: 

1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Program kompleksowej ochrony jezior 

lobeliowych w Polsce – Obszar Natura 2000 Pełcznica PLH220022 – załącznik nr 3. 

2. Dokumentacja techniczna Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce – Obszar 

Natura 2000 Pełcznica PLH220022 – załącznik nr 4 

 

C. etap 3 - prace dla obszaru Natura 2000 Jeziora Lobeliowe koło Soszycy PLH220039 

1. Prace polegać będą na: 

a) Wykonanie konstrukcji oraz montaż tablic informacyjnych. 

b) Wyznaczenie ścieżki dydaktycznej w terenie  

c) Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji mrowiska. 

d) Wykonanie, dostawa i montaż elementów konstrukcyjnych do remontów schodów 

terenowych stanowiących część remontowanej ścieżki dydaktycznej. 
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e) Wykonanie, dostawa i montaż elementów ogrodzenia. 

f) Wykonanie i montaż pomostu. 

g) Przeniesienie istniejącego oznakowania ścieżki (tablice, śmietnik). 

 

2. Zakres prac etapu 3 

a) Montaż tablicy informacyjnej – dwie tablice informacyjne tzw. „DUŻE” o wymiarach  

188 x 144 cm. Konstrukcje nośne z drewna dębowego. Tablice zapewni Zamawiający. 

b) Wyznaczenie ścieżki dydaktycznej w terenie – montaż liny do drzew iglastych typu sosna,  

w odległości średnio co 3,5 metra. Linę montować na wysokości ok. 1 metra. 

c) Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji mrowiska – ogrodzenie mrowiska składać się 

będzie z 4 pionowych słupów o średnicy 10 cm, długości 150 cm, wkopanych 70 cm w grunt 

oraz 12 poziomych belek o średnicy 8 cm i długości 165 cm, rozstaw słupków około  

1,5 metra. 

d) Remont schodów – polegał będzie na wymianie elementów drewnianych oraz geowłókniny, 

Nastąpi wymiana palików o wym. 5x5 cm i długości 1,2 metra, pionowe deski wzmacniające 

stopnie o przekroju 5x15 cm i długości 1,5 metra oraz poziome deski o przekroju 5x20cm  

i długości 1,5 m. Nowe elementy drewniane należy wykonać z twardego drewna dębowego. 

e) Ogrodzenie – Konstrukcja ogrodzenia składać się będzie z określonej liczby przęseł  

tj. 4 pionowych słupków o średnicy 12 cm, długości 150 cm, wkopanych 70 cm w grunt oraz 

dwóch poziomych belek o średnicy 12 cm o długości 300 cm, rozstaw słupków ok. 2,5 metra. 

Odstęp pomiędzy przęsłami ok. 5 cm. Stosować drewno impregnowane sosnowe/świerkowe.  

f) Pomost – główną konstrukcję nośną pomostu stanowią słupy stalowe o średnicy 10 cm, 

długość 2 metry, zabezpieczone antykorozyjnie. Do słupów za pomocą obejm M12 

przymocowana będzie stalowa rama, która składa się z belek o przekroju 8x16 cm. Pomost 

zabezpieczony będzie balustradą. Stosowane drewno konstrukcyjne gatunku dąb. 

g) Przeniesienie obiektów – przeniesienie istniejących elementów (typu tablica, śmietnik)  

i montaż przy nowo wytyczonej ścieżce. 

 

Powyższe prace dotyczące etapu 3 prace dla obszaru Natura 2000 Jeziora Lobeliowe koło Soszycy 

PLH220039, szczególnie budowa zastawek mają zostać wykonane zgodnie z poniższą dokumentacją: 

1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Program kompleksowej ochrony jezior 

lobeliowych w Polsce – Obszar Natura 2000 Jeziora Lobeliowe koło Soszycy PLH220039 – 

załącznik nr 5. 

2. Dokumentacja techniczna Program kompleksowej - ochrony jezior lobeliowych w Polsce – 

Obszar Natura 2000 Jeziora Lobeliowe koło Soszycy PLH220039– załącznik nr 6. 

 

D. Etap 4 - prace dla obszaru Natura 2000 Jezioro Piasek PLH220013: 

1. Prace polegać będą na: 

a) wykonaniu konstrukcji oraz montaż tablic informacyjnych 

 

2. Zakres prac etapu 4 
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a) wykonanie konstrukcji oraz montaż 2 tablic informacyjnych („DUŻA”) z drewna dębowego  

z daszkiem o całkowitych wymiarach 188 cm x 144 cm, w tym planszy o wymiarach ok. 120 

cm x 164 cm 

 

Powyższe prace dotyczące etapu 4 - prace dla obszaru Natura 2000 Jezioro Piasek PLH220013 mają 

zostać wykonane zgodnie z poniższą dokumentacją: 

1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Program kompleksowej ochrony jezior 

lobeliowych w Polsce – Obszar Natura 2000 Jezioro Piasek PLH220013 – załącznik nr 7. 

2. Dokumentacja techniczna - Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce – 

Obszar Natura 2000 Jezioro Piasek PLH220013 – załącznik nr 8. 

 

Cena za wykonany przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie koszty i składniki niezbędne do 

wykonania zamówienia, w tym koszty transportu, wykonania i montażu oraz utylizacji wszelkich 

odpadów powstałych przy wykonywaniu prac. 

 

III. Termin wykonania zamówienia: prace zostaną wykonane w terminie od podpisania umowy do 

30.11.2016r. po bezpośrednim uzgodnieniu terminów między Zamawiającym a gospodarzami 

poszczególnych terenów tj. Nadleśnictwem Gdańsk, Nadleśnictwem Niedźwiady, Nadleśnictwem 

Miastko oraz Nadleśnictwem Bytów. Prace poszczególnych etapów mogą odbywać się równolegle. 

 

IV. Gwarancja:  

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona 

przez udzielenie gwarancji jakości na okres 5 lat (słownie: pięciu lat). Dokumenty gwarancyjne 

zostaną wystawione przez Wykonawcę w dniu podpisania odbioru końcowego robót. 

Zamawiający wyznaczy 14 dniowy terminu usunięcia usterek w ramach gwarancji jakości. Termin 

gwarancji dla każdego naprawionego elementu jest wznawiany po dokonaniu naprawy. 

Dokument ten określa szczegółowe warunki gwarancji jakości. Bieg rękojmi i gwarancji 

rozpoczyna się od momentu podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub od daty protokolarnego potwierdzenia usunięcia 

usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Szczegółowy zakres warunków gwarancji będzie 

zawarty w Karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik do umowy. 

 

V. Kryteria wyboru: najniższa cena. Cena – 100%. Punkty zostaną obliczone według następującego 

wzoru: 

                              Cena brutto oferty najtańszej 
                            ------------------------------------------ x 100   =    ilość punktów 

                                     Cena brutto oferty badanej 
 

Punkty w kryterium cena zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą 

zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Maksymalna łączna ilość punktów, którą 

można osiągnąć – po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium cena, wynosi 100. 
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VI. Wymogi formalne: zawarcie umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty  

i składniki niezbędne do wykonania usługi, w tym również VAT w należnej wysokości. 

 

Zamawiający przewiduje następujące wymogi formalne, które będą odzwierciedlone w umowie z 

Wykonawcą: 

 

1. Kontrola merytoryczna prac dotycząca robót budowlanych będzie wykonywana przez 

Zamawiającego oraz Zarządcę Terenu – Lasy Państwowe – zarówno na bieżąco jak i ex-post. 

2. Przekazanie terenu dot. prac nastąpi protokolarnie przy udziale Zarządcy terenu. 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu 

 
W celu spełnienia kryterium posiadania zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga 

przedstawienia wykazu przynajmniej jednej roboty budowlanej w zakresie prac hydrotechnicznych 

w szczególności budowy zastawek i grodzi ziemnych, na łączną kwotę przynajmniej 36 000 zł netto, 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,  

z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,  

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,  

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – inne dokumenty; 

 

VIII. Forma płatności: wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości prac, będących przedmiotem 

zapytania ofertowego, na podstawie dokumentu księgowego, płatnego przelewem w terminie 30 

dni od daty prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego.  

 

IX. Zmiany umowy: Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy z poszanowaniem ustawy 

Kodeks Cywilny. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamiany 

będę mogły być wprowadzone do Umowy między innymi w zakresie: 

a) przesunięcia terminu wykonania prac spowodowane przesunięciem terminu realizacji 

projektu, zmian w harmonogramie projektu oraz wszelkich decyzji instytucji dotującej; 

b) zmiany terminu wykonania prac z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

wskazanych przez Wykonawcę; 

c) zmiany terminu wykonania prac z uwagi na decyzje instytucji zarządzającej terenem; 

d) zmiany terminu wykonania zamówienia z uwagi na występowanie nadzwyczajnych 

warunków pogodowych (intensywne opady deszczu, śniegu itp.) nie pozwalających na 

wykonanie zamówienia lub występujących innych okoliczności (np. trzęsienie ziemi, 

wojna, działania nieprzyjacielskie, strajki, zarządzenia władz, warunki meteorologiczne 
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oraz działania przyrody) niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody 

przez Zamawiającego. Termin może ulec zmianie o czas trwania okoliczności; 

e) zmian terminów wynikających z treści umowy ze względu na to, że przedłużeniu uległy 

procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji 

administracyjnych (nie z winy Wykonawcy), 

f) w przypadku pojawienia się na terenie objętym pracami zwierząt/organizmów 

chronionych lub cennych przyrodniczo, dla których prace założone w projekcie oraz 

obecność ludzi i urządzeń mechanicznych stanowią zagrożenie, termin realizowanych prac 

lub ich metoda oraz rozwiązania techniczne, co może mieć bezpośredni wpływ na 

terminowe wykonanie prac; 

g) zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany 

regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy; 

h) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ  

na termin realizacji umowy; 

i) zmian technologii, sposobu wykonania prac, warunków wykonania prac, jeżeli takie 

zmiany będą niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia; 

 

X. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zastrzega sobie prawo do: 

a) Wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, 

niejasne lub budzą wątpliwości Fundacji. 

b) Uznawania za nieważne ofert złożonych po wyznaczonym terminie. 

c) Uznawania za nieważne ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego. 

d) Zmiany, modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania 

ofert. O każdej zmianie, modyfikacji Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich 

Wykonawców, do których skierowano zapytanie ofertowe. 

e) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego, przekazując swoje zapytanie pisemnie lub drogą elektroniczną lub faksem. 

f) Zamknięcia postępowania prowadzonego w drodze zapytania ofertowego bez wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

g) W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych 

Oferentów, do złożenia w terminie minimum 3 dni ofert dodatkowych. 

h) Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane  

w złożonych wcześniej ofertach podstawowych. 

 

XI. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a. współdziałanie z Wykonawcą na każdym etapie realizacji umowy, 

b. przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciągu trzech dni od daty 

zawarcia umowy,  

c. zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego w całym okresie realizacji przedmiotu 

umowy, 
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d. zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji 

umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, 

przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Wykonawcę w formie 

pisemnej zamawiający udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej: 

 w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska projektanta –  

w terminie do 5 dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie, 

 w sprawach pozostałych – do 3 dni, 

h. powołanie Komisji i dokonanie odbioru końcowego robót – w terminie 14 dni roboczych, 

licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia zakończenia realizacji robót 

(potwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego). 

i. zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem Budowlanym, dokumentacją 

projektowo-budowlaną, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, oraz usunięcie 

wszelkich wad i usterek z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami 

umowy, 

2) wyznaczenie kierownika budowy wraz z przedstawieniem dokumentów uprawniających go 

do pełnienia funkcji kierownika budowy, oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego  

o każdej zmianie w tym zakresie, 

3) oznaczyć Plac Budowy lub inne miejsca, w których mają być prowadzone roboty 

budowlane oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego, które 

mają stanowić Plac Budowy, 

4) zapewnić pełne zabezpieczenie Planu Budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, 

zapewnić odpowiednie warunki transportu i składowania materiałów, 

5) przestrzegać przepisy Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

6) podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska naturalnego, znajdującego 

się na obszarze Natura 2000, na Placu Budowy i poza nim oraz unikać szkód lub nadmiernej 

uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych 

negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania, 

7) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji 

umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, 

przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Zamawiającego w formie 

pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej: 

a) w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska organu zarządzającego 

przedsiębiorstwem Wykonawcy – w terminie do 7 dni od dnia otrzymania 

zapytania na piśmie, 

b) w sprawach pozostałych – do 4 dni, 

8) informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o istotnych problemach dotyczących 

realizacji przedmiotu umowy, które nie mogły zostać rozwiązane przez przedstawicieli 

stron na budowie, 
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9) natychmiastowe zgłaszanie konieczności wykonania robót nieprzewidzianych 

dokumentacją w postępowaniu a niezbędnych przy realizacji przedmiotu zamówienia, 

10) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, 

11) dostarczenie atestów oraz deklaracji zgodności wyrobów budowlanych dopuszczonych do 

powszechnego stosowania w budownictwie na materiały użyte do wykonania umowy oraz 

przedstawianie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym propozycji materiałów  

i urządzeń wpływających na efekt wizualny przedmiotu umowy, 

12) przedłożenie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji 

powykonawczej nie później niż w dniu zgłoszenia zakończenia robót, 

13) usunięcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgłoszeniu przez użytkownika: 

 awarii – w terminie do 7 dni, 

 pozostałych – w terminie 10 dni, 

14) utrzymanie Placu Budowy na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód a po zakończeniu 

robót usunięcie poza Plac Budowy na własny koszt wszelkie urządzenia tymczasowe oraz 

pozostawienie całego Placu Budowy w stanie należytej czystości, 

15) zapewnienie właściwej koordynacji robót wykonywanych przez Podwykonawców, 

16) zabezpieczenie Placu Budowy pod względem bhp i ochrony p. pożarowej, 

17) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu oraz 

Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich poprawek  

i zapisów, 

18) zorganizowanie zaplecza dla własnych potrzeb i Inspektora Nadzoru. 

19) Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich 

dokumentów dotyczących wykonanych prac do dnia 31.12.2021 r. dla przedstawicieli 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

20) Wykonawca zobowiązuje się umożliwić wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności dokumentację finansową Zamawiającemu 

oraz instytucjom upoważnionym do kontroli Projektu. 
 

3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą być 

wyrządzone w związku z wykonywanymi robotami. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi nadzoru 

wybranemu przez Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości 

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

a. dziennika budowy, 

b. zaświadczeń właściwych jednostek i organów, 

c. protokołów technicznych, 

d. niezbędnych świadectw kontroli jakości, atestów na materiały. 

5. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, 

sprawdzeń i rozruchów oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej  
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i instrukcji użytkowania kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy 

(lub oświadczeniem kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem  

w przypadku obiektów gdzie nie prowadzić się będzie dziennika budowy). Potwierdzenia 

zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O osiągnięciu gotowości 

do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego ponadto odrębnym pismem, w którym 

wskazuje przedstawiciela posiadającego pełnomocnictwo Wykonawcy do przekazania 

przedmiotu umowy Zamawiającemu.  
 

XII. Kompleksowy nadzór (obejmujący także nadzór inwestorski w rozumieniu ustawy Prawo 

Budowlane) nad realizacją inwestycji pełnić będzie inspektora nadzoru wskazany Wykonawcy 

przez Zamawiającego 

 

XIII. Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: 

pisemnie lub drogą elektroniczną lub faksem. 

 

 

 

 

Ofertę proszę złożyć, zgodnie z załącznikiem nr 9 – formularzem ofertowym, najpóźniej do końca 

dnia 04.10.2016 r. w jeden z wymienionych sposobów:  

1) przesłać na adres Biura Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: 80-306 Gdańsk,  

ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk,  

2) przesłać faxem na numer: 58/523 33 65; 

3) przesłać drogą mailową na adres: frugprzetargi@ug.edu.pl  

4) złożyć osobiście w Biurze Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,  

 

 

 

Adres do korespondencji:  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

    ul. Bażyńskiego 1A 

    80-952 Gdańsk, godziny pracy 07:00-15:00; 

Kontakt: tel. 58/523-33-73, e-mail: frugprzetargi@ug.edu.pl 

 

 

Załączniki: 

1. załącznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Program 

kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce – Obszar Natura 2000 Jezioro Krasne 

PLH220035 

2. załącznik nr 2 - Dokumentacja techniczna Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych 

w Polsce – Obszar Natura 2000 Jezioro Krasne PLH220035 

mailto:frugprzetargi@ug.edu.pl
mailto:frugprzetargi@ug.edu.pl


                              Dofinansowane przez Mechanizm Finansowy  
                              Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

 

 

    

3. załącznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Program 

kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce – Obszar Natura 2000 Pełcznica 

PLH220022 

4. załącznik nr 4 - Dokumentacja techniczna Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych 

w Polsce – Obszar Natura 2000 Pełcznica PLH220022 

5. załącznik nr 5 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Program kompleksowej 

ochrony jezior lobeliowych w Polsce – Obszar Natura 2000 Jeziora Lobeliowe koło Soszycy 

PLH220039 

6. załącznik nr 6 - Dokumentacja techniczna Program kompleksowej - ochrony jezior 

lobeliowych w Polsce – Obszar Natura 2000 Jeziora Lobeliowe koło Soszycy PLH220039 

7. załącznik nr 7 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Program kompleksowej 

ochrony jezior lobeliowych w Polsce – Obszar Natura 2000 Jezioro Piasek PLH220013  

8. załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna - Program kompleksowej ochrony jezior 

lobeliowych w Polsce – Obszar Natura 2000 Jezioro Piasek PLH220013  

9. załącznik nr 9 – formularz ofertowy 
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Z a ł ą c z n i k  n r  9  –  f o r m u l a r z  o f e r t o w y  

 
……………………………………………… 

     Wykonawca 

 
……………………………………………… 

           Adres 

 
……………………………………………… 
            nr telefonu, adres e-mail 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

ul. Bażyńskiego 1A 

80-952 Gdańsk 

 

O F E R T A  

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na wykonanie prac budowlano-porządkowych na obszarach 

Natura 2000: Jezioro Krasne PLH220035, Jezioro Piasek PLH220013, Jeziora Lobeliowe koło Soszycy 

PLH220039, Pełcznica PLH220020w ramach realizacji projektu pt. „Program kompleksowej ochrony 

jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe rozwiązania” finansowanego w ramach 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu 

Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przedstawiam swoją ofertę: 

 

Całkowita cena ryczałtowa za wykonanie prac budowlano-porządkowych dla obszarów Natura 

2000: Jezioro Krasne PLH220035, Jezioro Piasek PLH220013, Jeziora Lobeliowe koło Soszycy 

PLH220039, Pełcznica PLH220020 wynosi: 

 

 

……………………………………………………….. zł netto , 

słownie netto: …………………………………….………………….. 

 

kwota podatku VAT…………………………….. zł 

słownie VAT ……………………………………………………..………, 

 

……………………….…………………………… zł brutto, 
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słownie brutto …………………………………………………….……., 

 

 

Cena obejmie wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty 

transportu, wykonania i montażu oraz utylizacji wszelkich odpadów powstałych przy wykonywaniu 

prac. 

 

Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w zapytaniu ofertowym. 

W przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną. 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami zapytania ofertowego wraz  

z załączoną do zapytania dokumentacją projektową i techniczną i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

Oświadczmy, że wykonamy przedmiot zamówienia z należytą starannością. 

Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Fundacją 

Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 1A. 

 

Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu 

ofertowym” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 

 

 

 

…………………………………, dnia ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

                                      ………………………………………………………… 
                                                Pieczątka i podpis oferenta 


