
P O L S K I E  T O W A R Z Y S T W O  O C H R O N Y  P T A K Ó W  

Sekretariat  PTOP; ul .  Ciepła  17;  15 -471 Białystok  

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 

Białystok, 24 września 2012 r. 

Dotyczy: pytań wniesionych przez Oferentów do ogłoszenia o przetargu na realizację 

przedmiotu zamówienia: 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu rolniczego: traktor, koła bliźniacze, 

kosiarka bębnowa, kosiarka bijakowa, przetrząsacz, zgrabiarka, prasa belująca, 

ładowacz czołowy z osprzętem, przyczepa, 

 

wchodzącego w zakres projektu nr LIFE08 NAT/PL/000510 „Ochrona orlika krzykliwego na 

wybranych obszarach Natura 2000” finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego dla 

Środowiska LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zamawiający – Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. 

Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55, adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. 

Ciepła 17, 15-471 Białystok, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 

16, poz. 93, ze zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień, udziela odpowiedzi na pytania 

wniesione przez Oferentów 24 września 2012 r., tj.: 

1. Prasa rolująca: czy zamawiający dopuszcza, aby prasa miała komory walcowe? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, aby prasa miała komory walcowe, przy 

założeniu, że zostaną zachowane pozostałe parametry prasy belującej wymienione w SIWZ. 

2. Przyczepa: czy zamawiający dopuszcza aby masa własna przyczepy wyniosła min. 

3800kg. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, aby masa własna przyczepy wyniosła minimum 

3800 kg. Po rozważeniu i uszczegółowieniu zakresu pracy przyczepy, Zamawiający zwrócił 

uwagę, że w przypadku przyczepy parametr masy własnej nie jest tak istotny, jak w 

odniesieniu do prasy belującej oraz ciągnika. Będzie ona poruszała się po utwardzanych 

drogach, a nie podmokłej łące, tj. bele siana będą do niej dowożone, w związku z tym 

dopuszcza się przyczepy cięższe.  

 
ZATWIERDZAM: 

Lokalny Koordynator Projektu w Puszczy Białowieskiej  

„Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000” 

LIFE08 NAT/PL/000510 

      Adam Zbyryt 

          /podpis/ 
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