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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; u l .  Ciepła 17;  15-471 Białys tok  

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
Białystok, dn. 11 czerwca 2011 r. 

 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w BiałowieŜy 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres 
korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej 
„Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją 
zadania będącego częścią projektu: 
nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specj alnej ochrony 
ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszy ńska – etap II”  ogłasza: 

 
PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 70 5 KODEKSU CYWILNEGO 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
 
na realizację usług polegających na: 
 

kształtowaniu biotopu cietrzewia na terenie 16,90 h a w ostoi Kruszyniany i Górany 
 
która jest związana z realizacją zadania wchodzącego w zakres projektu POIS.05.01.00-00-328/10 
„Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specj alnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza 
Knyszy ńska – etap II” , 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 
 
Przedmiotem zamówienia jest kształtowanie biotopu cietrzewia na terenie 16,90 ha w ostoi Kruszyniany 
i Górany poprzez następujące składowe tegoŜ zadania: 

a) w II kwartale 2012 r. ustawienie 3 szt. szlabanów na działce nr ewidencyjny 3/10, obręb 
Kruszyniany, gmina Krynki, powiat sokólski, województwo podlaskie,  
b) w II i III kwartale 2012 r. zbieranie kamieni na powierzchni 10 ha na działce nr ewidencyjny 
3/10, obręb Kruszyniany, gmina Krynki, powiat sokólski, województwo podlaskie,  
c) w III kwartale 2012 r. karczowanie powierzchni na 6 ha na działce nr ewidencyjny 3/10, obręb 
Kruszyniany, gmina Krynki, powiat sokólski, województwo podlaskie, 
d) w III kwartale 2012 r. równanie powierzchni na 10 ha na działce nr ewidencyjny 3/10, obręb 
Kruszyniany, gmina Krynki, powiat sokólski, województwo podlaskie, 
e) coroczne koszenie na powierzchni około 75 ha w trakcje realizacji całego projektu, tj. w 2012, 
2013 i 2014 r. (teren Nadleśnictwa Krynki oraz naleŜące do PTOP - działka nr ewidencyjny 3/10, 
obręb Kruszyniany, gmina Krynki, powiat sokólski, województwo podlaskie oraz 171/1, obręb 
Swidziałówka, gmina Krynki, powiat sokólski, województwo podlaskie)   
f) w III kwartale 2013 r. usunięcie 50% zadrzewień i zakrzaczeń z całkowitej powierzchni 19,40 ha 
na działce 3/10, obręb Kruszyniany, gmina Krynki, powiat sokólski, województwo podlaskie oraz 
na działce 171/1, obręb Swidziałówka, gmina Krynki, powiat sokólski, województwo podlaskie.  
Uzyskaną biomasę w ilości 25% będzie trzeba zezrębkować. 
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II. Termin realizacji zamówienia 
 
2.1. Rozpoczęcie prac nastąpi po zawarciu umowy, zaś zakończy się w dniu 31 października 2014 r.  
2.2. Dopuszczalna jest zmiana terminu zakończenia prac w przypadku działania siły wyŜszej, wystąpienia 
okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. JednakŜe wykonanie całości 
prac zakończyć się przed dniem 30 listopada 2014 r. 
 
III. Informacja o mo Ŝliwo ści składania ofert cz ęściowych i wariantowych  
 
3.1. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.  
3.2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania oferty częściowej. 
 
IV. Opis warunków udziału w post ępowaniu 
 
4.1. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien spełniać następujące warunki 
dotyczące: 
 
4.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania,  
 
4.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, tzn. wykonawca wykaŜe realizację 
dwóch prac w zakresie koszenie – kaŜda z prac wykonanych na powierzchni minimum 50 ha; trzebieŜ – 
kaŜda z prac wykonanych na powierzchni minimum 40 ha; karczowanie – kaŜda z prac wykonanych na 
powierzchni minimum 20 ha w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert na terenach 
chronionych, typu park, rezerwat. W przypadku zaś gdy wykonawca prowadzi działalność w okresie 
krótszym – w tym okresie, wykazuje co najmniej po jednej usłudze z zakresu wykonanych koszeń, 
trzebieŜy i karczowania z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z 
dokumentami potwierdzającymi naleŜycie wykonanie prac, np. referencje, 
 
4.1.3. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym tzn. dysponować: 
- ciągnikiem min. 160KM z napędem na cztery koła oraz z kołami bliźniaczymi do tego ciągnika. Ciągnik 
ten powinien równieŜ posiadać ładowacz czołowy z osprzętem. Ciągnik ten powinien ponadto posiadać 
dokument wystawiony przez producenta wyrobu albo jego upowaŜnionego przedstawiciela, stanowiący 
wiąŜące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych 
dyrektyw Unii Europejskiej (tzw. deklaracja zgodności CE), 
- kosiarką bijakową młotkową o szerokości min. 2,5 metra. Kosiarka ta powinna posiadać dokument 
wystawiony przez producenta wyrobu albo jego upowaŜnionego przedstawiciela, stanowiący wiąŜące 
prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych 
dyrektyw Unii Europejskiej (tzw. deklaracja zgodności CE), 
- agregatem uprawowo-siewnym, talerzowym z wałem kopiującym min. szerokość 3 m. Agregat powinien 
ten posiadać równieŜ powyŜszą deklarację (oznaczenie CE), 
- przyczepą zrywkową na kołach szerokości minimum 500 mm lub na kołach bliźniaczych (oznaczenie 
CE), 
- rozdrabniaczem do gałęzi o wydajności min. 20m3/h z napędem WOM wraz z ciągnikiem na kołach 
bliźniaczych.  
- koparką gąsienicową min 15 ton.  
  
4.1.4. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. dysponować co najmniej 1 osobą 
posiadającą uprawnienia do pracy, certyfikat lub świadectwo ukończenia kursu drwala, dysponować co 
najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do pracy, certyfikat lub świadectwo ukończenia kursu operator 
pilarki, dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do pracy, certyfikat lub świadectwo 
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ukończenia kursu operatora koparki, dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do pracy, 
certyfikat lub świadectwo ukończenia kursu operator rozdrabniacza (rębaka),  
 
4.1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej tzn. posiadać informację z banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę, co najmniej 60 000,00 zł. oraz posiadać  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na 
kwotę, co najmniej 140 000,00 zł. 
 
4.1.6. Przed złoŜeniem oferty Wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia. 
 
4.1.7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty 
złoŜone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, zgodnie z Rozdziałem VIII, metodą warunku 
granicznego: spełnia/nie spełnia. 
 
V. Sposób przygotowania oferty 
 
5.1. Oferta (Załącznik nr 1) musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby 
upowaŜnione. 
5.2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o przetargu. 
5.3. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz 
być wartością brutto. ZłoŜona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie 
koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.  
 
VI. Sposób obliczenia ceny oferty 
 
6.1. Cena oferty na realizację zadania musi obejmować pełny zakres określonych w rozdziale I i II oraz 

zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz dostarczenia 
przedmiotu zamówienia do Zamawiającego. 

6.2. Cena ma być wyraŜona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem naleŜnego podatku od towarów  
i usług. 

6.3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi wynagrodzenie 
ryczałtowe brutto  za realizację zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym – Załącznik nr 1 do 
ogłoszenia. 

 
VII. Kryteria i tryb oceny ofert 
 
7.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 
 

• cena ofertowa (O) - 100 % 
 

7.2. Zamawiający dokona oceny złoŜonych ofert według następującego wzoru: 
 

O = (C min/C of) x 100 pkt. 
gdzie: 
 

• 1 pkt = 1 % 
• C min - najniŜsza cena przedstawiona w ofercie 
• C of - cena oferty ocenianej 
• O - cena ofertowa  
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Wynik  – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyŜszą liczbę przyznanych punktów w 
oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą ilość punktów. 
 
VIII. Dokumenty, które nale Ŝy doł ączyć do oferty 
 
8.1. Formularz ofertowy - wg Załącznika nr 1 do ogłoszenia, 
8.2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć do oferty: 
8.2.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. IV niniejszego 
ogłoszenia (zgodnie z wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do ogłoszenia), 
8.2.2. na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt. 4.1.2 niniejszego ogłoszenia naleŜy 
załączyć: wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert usług, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert na terenach chronionych, typu park, 
rezerwat. W przypadku zaś gdy wykonawca prowadzi działalność w okresie krótszym – w tym okresie, 
wykazuje co najmniej po jednej usłudze z zakresu wykonanych koszeń, trzebieŜy i karczowania z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami potwierdzającymi 
naleŜycie wykonanie prac, np. referencje, (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia), 
8.2.3. na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt. 4.1.3 niniejszego ogłoszenia naleŜy 
załączyć: wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji 
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, (zgodnie z wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 3 do ogłoszenia), 
8.2.4. na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt. 4.1.4 niniejszego ogłoszenia naleŜy 
załączyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych i zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do ogłoszenia),  
8.2.5 na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt. 4.1.5 niniejszego ogłoszenia naleŜy 
załączyć: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia, informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych przez niego środków finansowych lub zdolności 
kredytowej wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
8.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co 
do wykonywania, których pełnomocnik jest upowaŜniony. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złoŜone 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.  
 
IX. Miejsce, termin i forma zło Ŝenia oferty 
 
9.1. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie zatytułowanej: Oferta dot. przetargu na:  „Kształtowanie 
biotopu cietrzewia na terenie 16,90 ha w ostoi Krus zyniany i Górany” w Sekretariacie PTOP, ul. 
Ciepła 17, 15-471 Białystok w formie pisemnej. 
9.2. Ofert ę naleŜy zło Ŝyć do dnia 26 czerwca 2012 r. do godziny 15:30. 
9.3.Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 26 czerwca 2012 r. o godzinie 15:45 . Zamawiający udzieli 
informacji na temat nazw i adresów Wykonawców, którzy złoŜyli oferty oraz cen ofert - na pisemny 
wniosek Wykonawcy. 
 
X. Termin zwi ązania ofert ą 
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10.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
10.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
10.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
Zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego 
terminu o oznaczony czas, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 
10.4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, 
zawiadamiając o tym Zamawiającego. 
 
XI Wadium  
 
11.1. W warunkach przetargu Zamawiający informuje, iŜ zastrzega, iŜ Wykonawca pod rygorem 
niedopuszczenia do przetargu wymaga wpłaty określonej sumy tzw. wadium. 
11.2. Kwota wadium wynosi: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).  
11.3. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a. pieniądzu; 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 
c. gwarancjach bankowych; 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z 
późn. zm.). 
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Polskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków, ul. Kolejowa – Wejmutka, 17-230 BiałowieŜa w banku: PEKAO S.A. w 
Białymstoku 08 1240 5211 1111 0000 4921 4273, 
podając na poleceniu przelewu informację: Wadium - „Kształtowanie biotopu cietrzewia na terenie 
16,90 ha w ostoi Kruszyniany i Górany”.  
Przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem 
dokonania wpłaty - dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty jest uznanie kwoty wadium na 
rachunku Zamawiającego w terminie do dnia 26 czerwca 2012 r. do godziny 15:30 (wpływ środków na 
rachunek Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 
bankowym. 
W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w lit. b-e stosowny dokument naleŜy 
zdeponować w Sekretariacie PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok do dnia otwarcia ofert do godziny 
15:30, natomiast kserokopię dołączyć do oferty. 
11.4. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, mimo wyboru jego oferty, 
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający moŜe pobraną sumę zachować. W pozostałych wypadkach 
zapłacone wadium Zamawiający zwróci przelewem w ciągu 7 dni. JeŜeli Zamawiający uchyla się od 
zawarcia umowy, Wykonawca, którego oferta została wybrana, moŜe Ŝądać zapłaty podwójnego wadium 
albo naprawienia szkody. 
 
XII. Umowa z Wykonawc ą 
 
12.1. Umowa z Wykonawcą, który złoŜy najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach 
określonych we wzorze umowy wg Załącznika nr 5 do ogłoszenia, niezwłocznie po ogłoszeniu 
rozstrzygnięcia przetargu. 
 
XIII. Inne informacje dotycz ące przetargu 
 
13.1. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę, 
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13.2. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty, 
13.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się równieŜ Wykonawcy innych państw. Wykonawcy 
zagraniczni powinni wówczas przedłoŜyć wszystkie wymagane Załączniki. Dokumenty sporządzone 
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
13.4. Zamawiający moŜe wezwać Wykonawcę do uzupełnienia, wyjaśnienia treści oferty lub poprawić 
omyłki występujące w ofercie na zasadach określonych w § 5 Regulaminu zawierania umów PTOP.   
13.5. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie oraz drogą 
elektroniczną Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o rozstrzygnięciu przetargu. 
13.6. Zamawiający zastrzega moŜliwość uniewaŜnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu 
ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:  

• Brak jest waŜnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone, 
• Cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty jaką Zamawiający moŜe 

przeznaczyć na realizację zamówienia, 
• Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe realizacja zamówienia nie leŜy  

w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej przewidzieć, 
• Instytucja sponsorująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu 

zamówienia z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego.  
13.7. Zamawiający dopuszcza moŜliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy: 

• Oferent zaproponuje raŜąco niską cenę za wykonanie zamówienia, 
• Oferent nie dostarczy dokumentów z pkt. 13.11. 

13.8. Zamawiający moŜe odwołać/zmienić lub zmodyfikować warunki przetargu przed dniem składania 
ofert. 
13.9. W przypadku określonym w pkt 9.2, 9.3 Zamawiający moŜe zmienić termin składania i otwarcia 
ofert.  
13.10. Zamawiający moŜe odrzucić ofertę Wykonawcy, gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych 
przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie waŜna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać 
warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony.   
13.11. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia aktualnego 
(wystawiony nie wcześniej niŜ 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert) odpisu z właściwego 
rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
potwierdzającego to, Ŝe prowadzi działalność o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 
Dodatkowo Wykonawca okaŜe dokumenty w/w sprzętu, wystawione przez producentów tychŜe maszyn 
albo ich upowaŜnionych przedstawicieli, stanowiące wiąŜące prawnie przyrzeczenie stwierdzające 
zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej (tzw. deklaracja 
zgodności CE) oraz kopie protokołów odbioru prac, wymienionych w załączniku nr 2. 
  

Sporządziła i zatwierdziła pod względem formalnym: 
Kierownik projektu: Marta Potocka 
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