
 
 

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  

Sekretar ia t  PTOP; u l .  Ciepła 17;  15-471 Bia łystok 

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
Białystok dn. 2012-08-14 

Numer postępowania: ZOLW/216/03 

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, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego 
(Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania 
Umów ogłasza: 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
na realizację zadania pt.: 

 

Poprawa warunków na  l ęgowisku  żó łw i  na  
te ren ie :  Nad l .  Nowe Ramuk i ,  Nad l .  Jedwabno i  

rez .  Nadrowsk ie  Bagno .  
 

wchodzącego w zakres projektu „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim”, 

zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i 

Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1.1 Poprawa lęgowisk na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki: 

- usunięcie 15 sosen o średnicach 20 do 50 cm  na łagodnej skarpie skraju lasu, oddział 581a 

(lokalizacja mapa załącznik nr 1), 

- w oddziale 581a, na skaju lasu, usunięcie krzewów (leszczyny) z obszaru 6 arów oraz 

następujących drzew: 1 dąb śr. 40 cm, 3 świerki (pierśnica 30-25 cm), 1 pień jesionu (30 cm), 

1 świerk (10 cm) (załącznik nr 1), 

- w oddziale 570c, na południowym skraju lasu, usunięcie 2 grabów śr. 40 cm, 3 sosen (25 do 

40 cm) oraz krzaków leszczyny z powierzchni 1 ara (załącznik nr 1 – mapa), 

- w oddziale 566a, na północnym brzegu jeziora, usunięcie 11 sosen o średnicach ok 30 cm 

oraz 2 brzozy (20 cm) (załącznik nr 2 – mapa), 

1.2 Poprawa lęgowisk na terenie Nadleśnictwa Jedwabno,  

- wydzielenie 221 c – usunięcie ok 400 m2 samosiewów głownie olchowych, 

- wydzielenie 198 j,k – usunięcie 24 sosen pierśnica 20-40cm, ok 20 m3; 1 brzozy 100 cm 

1m3; 18 świerków, 15-30cm, 11m3 (załącznik nr 3). 

Gałęzie rozciągnąć po lesie. Drewno składować w miejscu wskazanym przez leśniczego na 

drodze leśnej ok 400 m od zrębu. 

1.3 Poprawa warunków na lęgowisku na trenie rezerwatu „Nadrowskie Bagno”, 

- wydzielenia nieleśne: 340 i,l oraz 339 Ag, powierzchnia zredukowana wycinki ok. 700 m2, 

zarośla wierzbowe z pojedynczymi brzozami. Usuniecie korzeni koparką do głębokość 0,5 m. 

Ziemia do rozsypania obok wykopu, korzenie do wywózki w miejsce wskazane przez 

leśniczego (oddalone ok 500 m) (załącznik nr 4). 

 

Zamawiający oświadcza iż posiada wszelkie wymagane zezwolenia oraz zgodę właściciela 

gruntów na wykonanie zabiegów. 

O terminie przeprowadzania zabiegów należy powiadomić Zamawiającego ponieważ 

przedstawiciel Zamawiającego musi być obecny przy pracach. 

2. Sposób realizacji zamówienia: 

Prace należy prowadzić zgodnie z następującymi wytycznymi: 



 
 

- poruszanie się sprzętem będzie dozwolone po wyznaczonych szlakach, istniejących drogach 

(wskazane zostaną one Wykonawcy przez Zamawiającego) 

- istotne zniszczenia spowodowane poruszaniem się sprzętu mechanicznego po obszarze 

objętym pracami zostaną usunięte przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

skontrolowania wykonawcy w trakcie realizacji zadania i wskazania zniszczeń, które trzeba 

będzie usunąć. 

3. Kody CPV:  77211300-5 – usługi selekcji drzew 

II.  TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA   
1. Zadanie musi zostać zrealizowane od dnia zawarcia umowy do 30 września 2012 r. 

2. Termin zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru przez Zamawiającego winien nastąpić 

najpóźniej do dnia 28 września 2012 r. 

 

III.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie złożone na 

Formularzu ofertowym pkt 1, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie złożone na 

Formularzu ofertowym pkt 1, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: wykonawca winien dysponować ekipą, w której skład 

wchodzi co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia pilarza, która będzie 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  

  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku w zakresie osób zdolnych 

do    wykonania zamówienia - oświadczenie złożone na Formularzu ofertowym pkt 1,  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 



 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie złożone na 

Formularzu ofertowym pkt 1. 

2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na 

podstawie: 

a) oświadczenia złożonego wg załącznika nr 5  Formularz ofertowy w pkt 1 wg formuły 

„spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie 

wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 

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 stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Realizacja tego 

uprawnienia będzie badana na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) 

4. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 

(np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich 

współpracę w celu uzyskania zamówienia) do ofert powinni dołączyć pełnomocnictwo 

udzielone jednemu z nich do reprezentowania wszystkich w postępowaniu lub do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

IV.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty musi obejmować pełny zakres prac niezbędnych do prawidłowej realizacji 

zadania. 

2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku 

od towarów i usług. 

3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto.  

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 



 
 

V. INFORMACJE  O OŚWIADCZENIACH  I  DOKUMENTACH,  JAKIE  MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 5. 

VI.  INFORMACJA  O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA  SIĘ  

ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI  ORAZ  WSKAZANIE  OSÓB 

UPRAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA   SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje zamawiający  

i wykonawcy będą przekazywać w formie pisemnej lub na adres e-mail: 

gkulakowska@ptop.org.pl. 

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na pytania wykonawców. 

3. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. 

VII.  Miejsce, termin i forma złożenia oferty. 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-475 . 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 21 sierpnia 2012r. do godziny 15:00. 

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą przedmiotowego 

postępowania. 

4. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 15:15. 

5. Otwarcie ofert jest jawne, zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na 

temat nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek 

Wykonawcy.  

VIII.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

1. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie lub drogą 

elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu przetargu. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po 

otwarciu ofert, przed zawarciem umowy. 

IX.  Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na 

warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 6 do ogłoszenia, niezwłocznie 

po ogłoszeniu rozstrzygnięcia przetargu. 

X. Spis załączników: 



 
 

załączniki nr 1-4 - mapy 

załącznik nr 5 - formularz ofertowy 

załącznik nr 6 - wzór umowy 

 
 
Białystok, dn. 13 sierpnia 2012 r. 
 
 

Kierownik Projektu  
Jarosław Banach 

 
 


