„Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)”
POIS.02.04.00-00-0031/16

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW
S e kr e ta r i a t P TO P ; u l . Ci e pł a 1 7 ; 1 5- 4 71 Bi a ł ys t ok
tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl
Białystok, dnia 06 lutego 2019 r.
Nr postępowania: DUBELT-2/2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25
(adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej
„Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie
Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna
ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków
Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 prowadząc
postępowanie:
Odtworzenie prawidłowej struktury siedlisk i poprawa warunków żerowiskowych
dubelta poprzez odtworzenie 35 ha nieużytkowanych łąk i nieużytków – etap II
(HRP II, zad. 1.1)
współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
udziela odpowiedzi na pytanie zadane w postępowaniu:
Pytanie nr 1:
Proszę o zmianę warunków udziału w postępowaniu nr DUBELT-2/2019 poprzez zmianę
zapisu w rozdz. IV pkt 3 lit. b Zapytania na:
"...co najmniej dwie prace polegające na usuwaniu, przerzedzaniu, rozrzedzaniu,
karczowaniu zadrzewień i/lub zakrzaczeń o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł
brutto łącznie w jednym roku."
Uzasadnienie: wykonanie kilku zadań mniejszych jest podobne (a nawet trudniejsze) do
jednego większego zadania, w tym samym czasie.
Odpowiedź:
Zamawiający, w celu zwiększenia kręgu potencjalnych wykonawców zamówienia, zmienia
treść zapisu rozdz. IV pkt 3 lit. b Zapytania, nadając mu brzmienie:
„Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi spełniać następujące warunki:
a) (…)
b)
posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego
zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
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wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedno
zamówienie (rozumiane jako jeden kontrakt) polegające na usuwaniu lub przerzedzaniu,
rozrzedzaniu lub karczowaniu zadrzewień i/lub zakrzaczeń, o łącznej wartości nie
mniejszej niż 40 000,00 zł brutto,
– Wykonawca wskaże wykaz prac zgodnie z formularzem ofertowym wraz z załączeniem
dokumentów referencyjnych, potwierdzających należytą realizację tych prac,
c) (…)”

W wyniku odpowiedzi, Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia
ofert na dzień 15 lutego 2019 r. Godziny i miejsce pozostają bez zmian.

Zatwierdziła:
Kierownik projektu – Marta Potocka
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