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

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

Białystok, dnia 28 sierpnia 2015 r. 

Nr postępowania: CI-18/2015 

 
Szanowni Państwo, 
 
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. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Za-
wierania 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 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej 
„Projektem” ogłasza: 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Pn. 

Koszenie i usuwanie zakrzaczeń 

 

który wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środo-
wisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
Zamawiający na mocy § 3 ust. 4 i 5 Regulaminu Zawierania Umów przez PTOP: 

1) Zmienia tytuł postępowania 

BYŁO  
Koszenie i usuwanie zakrzaczeń 
 
JEST 
Usuwanie zakrzaczeń na terenie ostoi cietrzewia Rabinówka 
 

2) zmienia przedmiot zamówienia w ten sposób, że przetarg nie obejmuje zadania pt. 
„Kształtowanie biotopu cietrzewia na terenie 16,90 ha w ostoi Kruszyniany i Górany” 
(HRP II, Zad. 7).  
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Przetarg obejmuje wyłącznie zadanie pt. „Odtwarzanie 23,92 ha naturalnych luk po-

przez usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń na terenie ostoi cietrzewia Rabinówka” 
(HRP II, Zad. 4).   

3) Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia zawarty w pkt I ppkt 1 i 2 lit. a-d, 
który brzmiał: 

BYŁO: 
I. Opis przedmiotu zamówienia dla obu zadań 

1. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań, jednak zamówienie nie jest podzielone 
na części, oferta musi dotyczyć realizacji obu zadań. 

2. Przedmiotem zamówienia jest kształtowanie biotopu cietrzewia na terenie trzech ostoi: 
Rabinówka, Górany i Kruszyniany poprzez:  

a) wykoszenie 36,23 ha gruntów należących do Nadleśnictwa Krynki. Koszenia należy wy-
konać kosiarką bijakową, 

b) lokalizacja koszeń: 
 

Leśnictwo Oddział  Rodzaj gruntu Powierzchnia  

Grzybowszczyzna 221l Lz  0,80 

Grzybowszczyzna 221y Lz  0,05 

Grzybowszczyzna 221o Lz 15,49 

Grzybowszczyzna 221x Lz-PsV  0,57 

Grzybowszczyzna 221f Lz-PsV 0,35 

Grzybowszczyzna 222f Lz-PsV 1,45 

Grzybowszczyzna 222g Lz-ŁVI 0,13 

Grzybowszczyzna 222b Lz-ŁVI 0,56 

Kruszyniany 422d Lz-ŁVI 2,32 
Kruszyniany 478b Lz 14,51 

Łącznie 36,23 

  
c) usunięcie ręczne odrostów brzozy i olch wraz z pozostałościami po karpinach (po-

wierzchnia ta w 2014 r. była czyszczona za pomocą frezarki) na powierzchni 6,3376 ha 
zlokalizowanej na terenie rezerwatu przyrody „Gorbacz”. Powstałą biomasę w postaci ga-
łęzi i karpin Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.   

d) mechaniczne usunięcie zakrzaczeń wierzby wraz z ich karpinami na powierzchni 1,26 ha, 
na działce należącej do PTOP, nr 50/4 obręb Oziabły. Powstałą biomasę w postaci gałęzi 
i karpin Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 

 

 
Zamawiający nadaje następująca treść pkt I:  
 
JEST 

II. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest kształtowanie biotopu cietrzewia na terenie ostoi Rabi-
nówka poprzez:  
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a) mechaniczne usunięcie zakrzaczeń wierzby wraz z ich karpinami na powierzchni 1,26 ha, 
na działce należącej do PTOP, nr 50/4 obręb Oziabły. Powstałą biomasę w postaci gałęzi 
i karpin Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 

b) Teren po zabiegu musi zostać wyrównany wraz z zasianiem traw gatunków pochodzą-
cych z Polski (gatunki te zostaną wskazane przez Zamawiającego).  

4) Zamawiający zmienia opis warunku udziału w postępowaniu dotyczący posiadania 
wiedzy i doświadczenia, określony w pkt VI ppkt 2 w ten sposób, że: 

BYŁO: 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku  
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej:  
Jedną pracę (usługę) polegającą na koszeniu i jedną pracę (usługę) polegająca na karczo-
waniu (Zamawiający dopuszcza aby koszenie i karczowanie zostało zrealizowane w ramach 
jednej pracy (usługi)), oraz załączą dowody, określające czy prace te zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie.  
 
JEST 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku  
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej:  
Jedną pracę (usługę) polegającą na usuwaniu zakrzaczeń na powierzchni co najmniej 0,5 
ha, oraz załączą dowody, określające czy prace te zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie.  
 
UWAGA Zamawiający zamieszcza na stronie zmodyfikowany wzór wykonanych usług, Wy-
konawca może ale nie ma obowiązku się nim posłużyć dla wykazania spełniania warunku 
udziału w postępowaniu. Można użyć starego wzoru, musi z niego wynikać spełnianie wa-
runku zmienionego na mocy przedmiotowego dokumentu. 

5) Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert wskazany w pkt X: 

BYŁO: 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej: OFERTA w postępowaniu Kosze-

nie i usuwanie zakrzaczeń, nie otwierać do dnia 24 sierpnia 2015 r. do godziny 10:10. 
2. Ofertę należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2015 r. do godziny 10:00. 
3. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Biały-

stok 15-475, w dniu 31 sierpnia 2015 r. o godzinie 10:10. Zamawiający dopuszcza moż-
liwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty 
oraz cen ofert - na wniosek.  

 
JEST 
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4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej: OFERTA w postępowaniu Kosze-
nie i usuwanie zakrzaczeń, nie otwierać do dnia 4 września 2015 r. do godziny 10:10. 

5. Ofertę należy złożyć do dnia  4 września 2015 r. do godziny 10:00. 
6. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Biały-

stok 15-475, w dniu  4 września 2015 r. o godzinie 10:10. Zamawiający dopuszcza moż-
liwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty 
oraz cen ofert - na wniosek.  

Zamawiający załącza zmodyfikowany formularz oferty oraz zmodyfikowany wykaz usług 

 

Sporządzili i zatwierdzili pod względem merytorycznym i formalnym: 
 

Marta Potocka – kierownik projektu: 

 
................................................................. 


