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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; ul .  Ciepła 17;  15-471 Bia łystok  

tel./fax. 856642255; tel. 856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
 

Białystok, 30 kwietnia 2013 r. 
 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka 
(adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel./fax. 856642255,) 
zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego To-
warzystwa Ochrony Ptaków (dalej Regulamin), w związku z realizacją zadania będącego częścią 
projektu: 
„Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” 
(LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską 
z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej ogłasza:  

 
PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
 
na realizację usług związanych z realizacją zadania C.3 (odtworzenie prawidłowej struktury siedlisk 
i poprawa warunków żerowiskowych dubelta poprzez odtworzenie nieużytkowanych łąk i pastwisk) 
polegających na: 
 

odtworzeniu nieużytkowanych łąk w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi 
 

I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie łąk w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi.  
2. Zakres prac obejmuje: 

a) Koszenie kosiarką bijakową. Na każdej powierzchni, gdzie występują zakrzaczenia, przed 
koszeniem zostanie przeprowadzony zabieg odkrzaczania (pkt 3b). Koszenie musi zostać 
wykonane dwukrotnie w odstępie co najmniej 4 tygodni, a końcowym efektem musi być 
m.in. wyrównanie powierzchni terenu z buchtowisk, kretowisk, kęp oraz innych podobnych 
nierówności w stopniu umożliwiającym bezawaryjne zastosowanie w kolejnych latach prasy 
belującej do zbioru biomasy. Powierzchnia zabiegu koszenia zostanie pomniejszona o staro-
rzecza i inne obniżenia terenu stale wypełnione wodą. 

b) Koszenie ratrakiem z rozdrabniaczem dopuszcza się na powierzchni nie większej niż 15% 
całkowitego obszaru z lokalizacją w obrębie Trześcianka (części lub całość spośród wybra-
nych działek z nr 1119-1120, 1124/1-1126/1, 1129/1-1134). Końcowy efekt prac musi być 
identyczny z pracą kosiarki bijakowej (opis jw.).  

c) Odkrzaczanie, które obejmuje usunięcie drzew i krzewów lub pozostałości po ich wcze-
śniejszym wycięciu np. przez bobry (pnie). Usunąć należy wszystkie fragmenty krzewów i 
drzew wystające ponad powierzchnię terenu, dopuszcza się zastosowanie frezarki w celu 
wyrównania terenu po większych pniach. Nie dopuszcza się karczowania w głąb ziemi.  
Ostateczna jakość wykonanego zabiegu musi umożliwi ć bezawaryjne zastosowanie prasy 
belującej do zbioru biomasy w kolejnych latach. 



„Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” 

LIFEGALLINAGO LIFE11 NAT/PL/000436 

 

2

d) Usuwanie biomasy po wyciętych krzewach. Zabieg będzie realizowany na powierzchniach, 
na których wykonane zostanie zadanie 2c). Biomasa musi zostać usunięta poza obszar wy-
konywanych robót i poza obszar doliny zalewowej. Wybór miejsca składowania biomasy 
lub sposób jej zagospodarowania leży w gestii Wykonawcy.  

3. Zamawiający przed rozpoczęciem prac okaże i oznakuje granice obszarów (działek ewidencyj-
nych) objętych ww. zabiegami. Równocześnie zostaną wykonane pomiary przy użyciu urzą-
dzenia GPS obszarów, na których będzie realizowane zadanie 2c.  

4. Łączna powierzchnia działek przeznaczonych do odtwarzania wynosi 41,6348 ha. Szacuje się, 
że maksymalna łączna powierzchnia, na których wykonywane będą ww. zabiegi po wyłączeniu 
obszaru o którym mowa jest w pkt. 2a, nie przekroczy 38 ha. 

5. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia stanowią działki położone w gminach: 
a) Narew, obręby: Trześcianka, Koźliki, 
b) Zabłudów, obręb: Kaniuki, 
c) Bielsk Podlaski, obręb Stupniki. 
Szczegółowy wykaz działek oraz ich lokalizacja na mapie wskazana jest w załącznikach nr 1 i 
nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

6. Zamawiający zwraca uwagę na trudne warunki wykonywania prac w tym terenie. Są to po-
wierzchnie od dawna nieużytkowane, z nierównościami takimi jak kępy turzyc, buchtowiska 
dzików, kretowiska oraz obniżenia wypełnione wodą. Powierzchnie w dużej części porośnięte 
są trzciną, okresowo zalewane. Dojazd do niektórych powierzchni w całości lub części jest 
możliwy tylko po przejechaniu brodów przez rzeki, ich odnogi lub starorzecza. Część dróg do-
jazdowych gminnych nie jest widoczna ani oznakowana w terenie. Dlatego też przed złożeniem 
oferty zalecane jest sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 

 
II.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Rozpoczęcie prac nastąpi po zawarciu umowy, ale nie wcześniej niż 1 sierpnia 2013 r. Termin za-
kończenia realizacji zamówienia to 31 października 2013 r. 
 

III.  INFORMACJA O DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZ ĘŚCIOWYCH / WARIANTOWYCH  
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
                                                                                                                                                                                                                             

IV.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepi-
sy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowych warunków w tym zakresie, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. zrealizowali co najmniej 2 roboty o po-
dobnym charakterze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykaz 
wg zał. Nr 3 do niniejszego ogłoszenia, 

c) posiadają lub dysponują niezbędnym potencjałem technicznym tj. dwoma ciągnikami o mi-
nimalnej mocy 120 KM z napędem na cztery koła z kołami bliźniaczymi oraz kosiarką bija-
kową młotkową, przystosowaną do pracy w trudnym terenie. Do wykoszenia ok. 15% od-
twarzanych działek może być zastosowany ratrak, 

d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zmówienia, w tym co najmniej 1 osobą posia-
dającą uprawnienia do pracy, certyfikat lub świadectwo ukończenia kursu drwala-operatora 
pilarki, 

e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
przy założeniu, że wypłata wynagrodzenia nastąpi na zasadach określonych w zał. Nr 6 do 
niniejszego ogłoszenia. 
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2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, 
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt V 
niniejszego ogłoszenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w 
warunki wykonawca spełnił. 

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

V. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH , JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału wykonawcy w postępowaniu: 

a) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w 
pkt IV.1 wraz z wykazem zrealizowanych zamówień w ostatnich trzech latach potwierdza-
jących posiadaną wiedze i doświadczenie (zał. Nr 4) oraz wykaz posiadanego lub będącego 
w dyspozycji potencjału technicznego (zał. Nr 5). 

2. Pozostałe dokumenty, które muszą być zawarte w złożonej ofercie: 
a) wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku (zał. Nr 3). 
b) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. w przypadku wykonawców składających ofertę 
wspólną). Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy (zał. Nr 6). 
3. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z orygi-

nałem przez wykonawcę.  
 

VI.I NFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń  I DOKUMENTÓW  
1. Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące ogłoszenia o przetargu, kierując swoje zapyta-

nia na piśmie pod adres: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok. Zapytania mogą 
być składane faksem pod numer: 85-6642255, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia 
treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą). 

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na pytania wykonawców. 
3. Odpowiedzi przekazywane są wykonawcom zadającym pytania i publikowane na stronie inter-

netowej Zamawiającego bez ujawniania źródeł zapytania. Zamawiający może odstąpić od 
udzielania wykonawcom odpowiedzi, jeżeli pytania wpłyną do Zamawiającego na mniej niż 3 
dni przed otwarciem ofert. 

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

5. Zamawiający może w każdym czasie przed otwarciem ofert zmodyfikować treść ogłoszenia o 
przetargu. 

 
VII.  WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI  

Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są; 
Dominika Musiał, Jarosław Stepaniuk tel. 85 664 22 55 
w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00 
 

VIII.  ZAMAWIAJ ĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM  
 

IX.  TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca 
pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
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X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy 
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę. 

3. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym: 
a) Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok 
b) Przetarg: „Odtworzenie nieużytkowanych łąk w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Na-

rwi” 
c) Koperta oprócz powyższego opisu winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

4. O terminie dostarczenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina dostarczenia/wpływu 
do siedziby zamawiającego (Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok) 

5. Wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania, 
6. Opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez uszkodzenia, 

gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia, 
7. Dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną, 
8. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i parafowane przez osobę do tego uprawnio-

ną, 
9. Oferta powinna być złożona w teczce, zszyta lub zbindowana, w sposób uniemożliwiający wy-

padnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, 
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych 

ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, 
poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

11. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana 
oferta tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”. 

12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania po-
przez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i 
poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

13. Koperty z napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu 
poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty ofert 
wycofywanych nie będą otwierane. 

14. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wyko-
nawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, 
zostaną dołączone do oferty. 

15. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi wykonawca. 
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, a także warunków przetargu, jak 

również zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferenta 
i bez podania przyczyn.  

 
XI.  M IEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Ofertę należy złożyć w kopercie, opisanej jak wskazano w punkcie X, w siedzibie Zamawiają-
cego do dnia 15 maja 2013 r. do godz. 11.00. 

2. Na żądanie Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim 
oznakowana została oferta. 

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 maja 2013 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego. 
5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 

wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na jego 
pisemny wniosek.  
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XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  
1. Cenę wyrażoną w złotych polskich, netto i brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT, 

należy podać w formularzu „Oferta” (zał. Nr 3 do ogłoszenia o przetargu) cyfrowo z dokładno-
ścią do dwóch miejsc po przecinku, a wartość oferty brutto należy podać również słownie. 

2. Cena podana w ofercie zostanie przyjęta jako umowna i nie może ulec zmianie. 
3. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego któregokolwiek z elementów 

robót zostanie przyjęta stawka wynagrodzenia według wartości podanej w przeliczeniu na 1 ha. 
 

XIII.  OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT  
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znacze-

niem: 
a) nazwa kryterium – cena za koszenie 1 ha kosiarką bijakową (pkt 1. zał. nr 3), waga kry-

terium = 50; 
b) nazwa kryterium – cena za koszenie 1 ha ratrakiem (pkt 2. zał. nr 3), waga kryterium 

= 10; 
c) nazwa kryterium – cena za usuwanie krzewów i drzew z 1 ha (pkt 3. zał. nr 3), waga 

kryterium = 30; 
d) nazwa kryterium – cena za usunięcie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach z 1 ha 

(pkt 4. zał. nr 3), waga kryterium = 10. 
2. Przez kryterium „cena” zamawiający rozumie cenę brutto podaną w ofercie przez wykonawcę. 
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom przed-

stawionym w niniejszym ogłoszeniu i posiada najwyższą łączną wartość punktową. 
4. Ocena ofert w zakresie każdego z przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg na-

stępującej zasady: 
P = (Cmin/C)x W; gdzie: 
P- ilość punktów obliczona dla kryterium 
C min – cena brutto najtańszej oferty 
C - cena brutto rozpatrywanej oferty 
W - waga kryterium 

 
XIV.  INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH , JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY .  
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia oferentów o wy-

borze najkorzystniejszej oferty poprzez publikację rozstrzygnięcia przetargu na stronie interne-
towej www.ptop.org.pl, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres oferenta, którego ofertę wybra-
no albo informuje o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru. 

2. Przetarg uważa się za zakończony z chwilą podpisania protokołu. 
3. Wybór oferty stanowi podstawę zawarcia umowy z osobą składającą tę ofertę. 
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że nie złożono żadnej nie podlegającej 
odrzuceniu. 

 
XV. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
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XVI.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA , KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE W TRE ŚCI ZAWIERANEJ 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  
Płatność za wykonanie zamówienia realizowane będzie zgodnie z zapisami zawartymi w zał. nr 7 
do ogłoszenia o przetargu. 
 

XVII.  PROTESTY I ODWOŁANIA ORAZ INNE ISTOTNE INFORMACJE  
Protestów i odwołań nie stosuje się. 
 

XVIII.  UNIEWA ŻNIENIE POSTĘPOWANIA  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez 
podania przyczyn. 
 

XIX.  ZAŁĄCZNIKI  
Załącznikami do niniejszej specyfikacji są: 
 
− Załącznik nr 1 – Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – wykaz działek. 
− Załącznik nr 2 – Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – lokalizacja na mapie działek. 
− Załącznik nr 3 – formularz „OFERTA”. 
− Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych robót o podobnym charakterze w latach 2010 – 2013, 
− Załącznik nr 5 – Wykaz posiadanego lub będącego w dyspozycji potencjału technicznego.  
− Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy. 
− Załącznik nr 7 – Wzór umowy. 
 

Zatwierdzam: 
Koordynator projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Do-

lina Górnej Narwi ” 
 

Dominika Musiał 

 
……………………. 

(podpis) 
 
 


