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Nr postępowania: CI-4/2014 

 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka 

(adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej 

„Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa 

Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z ogłoszeniem przetargu w trybie art. 701-705 

KC na realizację roboty budowlanej: Budowa/remont urządzeń piętrzących (8 szt. progów, 26 

szt. brodów, 4 szt. przepustów, 20 szt. zastawek) oraz zasypanie 725 mb rowów 

melioracyjnych na terenie ostoi cietrzewia Rabinówka (HRP II, Zad. 8), będącego częścią 

projektu: POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II - zadania wchodzącego w zakres 

powyższego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne, informuje że w przedmiotowym 

postępowaniu wpłynęło następujące pytanie wykonawcy: 

 

Pytanie: 

Zwracamy się z zapytaniem, czy zrealizowanie robót budowlanych polegających na budowie 

urządzeń piętrzących na istniejących rowach tj. 64 zastawki dębowe, 3 progi, 1 próg bystrotok na 

terenie rezerwatu przyrody „Gorbacz” zostanie uznane jako spełnienie wymagań dotyczących 

kwalifikacji technicznych (rozdz. III.2.3 ppkt 1b) ogłoszenia) w ww. przetargu? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający odpowiada, że za spełniającego warunek posiadania odpowiedniej wiedzy i 

doświadczenia zostanie uznany wykonawca, który wykaże się zrealizowaniem w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie:  

a) minimum 1 pracy z zakresu budownictwa wodnego, w którego zakres wchodziła budowa 

lub rozbudowa lub przebudowa lub remont co najmniej 2 piętrzeń ziemnych o minimalnym 

piętrzeniu 1,00 m  

oraz  
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b) minimum 1 pracy z zakresu budownictwa wodnego, w którego zakres wchodziła budowa 

lub rozbudowa lub przebudowa lub remont co najmniej 2 urządzeń wodnych w postaci 

brodów lub innych budowli z nawierzchnią drewnianą. 

 

Zamawiający informuje, że ocena spełnienia warunku określonego w rozdz. VI ust. 2 

ogłoszenia o przetargu, wraz z oceną dokumentów złożonych na jego potwierdzenie, nastąpi na 

etapie oceny ofert, tzn. po ich złożeniu. 

 

 

 
 


