
 

 

 

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 Białys tok  

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

 

 

Białystok dn. 28 lutego 2011 r. 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, 
tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, 
zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 
ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza: 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
na realizację usługi polegającej na: 

opracowaniu niezbędnej dokumentacji do sporządzenia projektów planów ochrony przyrody dla  

rezerwatów Gorbacz, Jezioro Wiejki i Rabinówka, 

 

wchodzących w zakres projektu „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-

Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, zwanego dalej Projektem, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 Opracowanie niezbędnej dokumentacji do sporządzenia projektów planów ochrony dla 

rezerwatów położonych w całości na obszarach Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006  

i Puszcza Knyszyńska PLB200003: 

Nazwa 
rezerwatu 
 przyrody 

Zarządca  Powierzchnia  
rezerwatu/ha/ 

Powierzchnia 
objęta Planem 

Typ rezerwatu, główny 
przedmiot ochrony 

Gorbacz Nadleśnictwo 
Żednia 

113,73  113,73  
 

Typ: torfowiskowo - wodny, 
cel: zachowanie ze 
względów naukowych i 
dydaktycznych torfowiska 



 

 

wysokiego i niskiego, 
porosłych sosną i brzozą o 
typie boru bagiennego, 
wśród których znajduje się 
zarastające jezioro z rzadką 
roślinnością.. 

Jezioro Wiejki Nadleśnictwo 
Waliły 

22,5 22,5 Typ – biocenotyczny i 
fizjocenotyczny oraz wodny, 
cel: zachowanie ze 
względów przyrodniczych, 
naukowych i 
dydaktycznych, naturalnego 
jeziora mezotroficznego oraz 
występujących na tym 
terenie rzadkich i 
chronionych gatunków 
roślin i zwierząt.  

Rabinówka Nadleśnictwo 
Waliły 

652,45 652,45 Typ – faunistyczny i 
torfowiskowy, cel: 
zachowanie ze względów 
przyrodniczych, naukowych 
i dydaktycznych, ostoi 
rzadkich i chronionych 
gatunków awifauny lęgowej, 
a w szczególności populacji 
cietrzewia, na terenie Niecki 
Gródecko-Michalowskiej. 
 

Zamawiający wymaga sporządzenia niezbędnej dokumentacji do przygotowania projektu planu ochrony 

rezerwatu Gorbacz na powierzchni 113,73 ha. Na terenie ok 100 ha poza obecnymi granicami rezerwatu 

(wskazanymi przez PTOP) Wykonawca sporządzi odrębną dokumentację niezbędną dla ustanowienia w 

przyszłości planu ochrony na planowanym, powiększonym obszarze rezerwatu Gorbacz. 

2. Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.  

1) Wykonawca będzie działał w imieniu i na rzecz PTOP jako pełnomocnik w trakcie 

przygotowywania niezbędnej dokumentacji do sporządzenia projektów planów ochrony, w 

kontaktach z RDOŚ, właściwymi radami gmin oraz innymi organami administracji. 

2) Wykonawca wykona prace niezbędne dla sporządzenia niezbędnej dokumentacji do 

sporządzenia projektów planów ochrony, zgodnie w szczególności z przepisami ustawy o 

ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004r. Dz.U. z 2004r., nr 92, poz. 880 ze zm., 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 12 maja 2005r. w sprawie sporządzania projektu 

planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, 

dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody Dz.U. 



 

 

z 2005r., nr 94, poz. 794, oraz z dn. 30 marca 2010r. w sprawie sporządzania projektu planu 

ochrony dla obszaru Natura 2000 Dz.U. z 2010r., nr 64, poz. 401. 

3) Wykonawca będzie sporządzał sprawozdania z prowadzonych prac (w wersji papierowej  

i elektronicznej) i przekazywał je wraz z wynikami tych prac co dwa miesiące do RDOŚ. Na 

nie mniej niż 7 dni przed przekazaniem sprawozdania Wykonawca przedłoży je PTOP celem 

zatwierdzenia. 

4) Wykonawca przygotuje dokumentację do projektu planu ochrony w pięciu egzemplarzach, z 

których każdy będzie zawierał: 

a) wydrukowany w formacie A4 tekst, w sztywnej oprawie, napisany w języku polskim (czcionka 
Times New Roman, rozmiar czcionki 12, odstępy między wierszami 1,5); 

b) zbiorcze tabele fitosocjologiczne wraz z mapą prezentującą lokalizację wykonanych zdjęć 
fitosocjologicznych; 

c) wydruki map tematycznych w skali 1:5000 wykonanych zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku 
narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz 
ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794) 

d) płyty CD zawierające:  
• treść dokumentacji do planów w formacie PDF, 
• treść projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w 

sprawie ustanowienia planów ochrony w pliku tekstowym. 
• mapy tematyczne sporządzone w formie cyfrowej, z wykorzystaniem systemu informacji 

przestrzennej (GIS), w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o których mowa w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821). 

• Mapy powinny być sporządzone w formacie plików ESRI shapefile w układzie współrzędnych 
PUWG 1992, zgodnie z załączonym standardem – załącznik nr 5 do ogłoszenia. 

• Każdą płytę należy zewnętrznie opisać, podając nazwę rezerwatu przyrody oraz datę przekazania 
płyty. 

5) Wykonawca  zorganizuje spotkania z zarządcami gruntów i wód leżących na terenie rezerwatów, w 
trakcie których zaprezentuje główne założenia dotyczące ochrony przedmiotowych rezerwatów. 
Podpisane przez wszystkie strony protokoły z przeprowadzonych konsultacji z zarządcami gruntów i 
wód leżących na terenie rezerwatów przyrody będą włączone do dokumentacji projektów planów 
ochrony stanowiąc do nich załączniki. 

6) Przed oddaniem dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia RDOŚ opracowania, 
zawierającego informacje zgodne z art. 20 i 29 ustawy o ochronie przyrody, w celu zapewnienia 
możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu 
na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko. Opracowanie będzie przedłożone PTOP na co najmniej 7 dni 
przed przesłaniem do RDOŚ. 

7) Wykonawca ustosunkuje się na piśmie do uwag i wniosków społeczeństwa oraz przekaże je do 
RDOŚ w terminie do 14 dni od ich otrzymania. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) z 
materiałami dot. danego rezerwatu, znajdującymi się w RDOŚ w Białymstoku wraz z dokumentacją 
zatwierdzonych planów ochrony innych rezerwatów, w celu zorientowania się w przyjętym sposobie 
wykonywania tego typu opracowań.  



 

 

9) Wykonawca do czasu przygotowania ostatecznej wersji opracowania, o którym mowa w pkt 6 oraz 
projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku zobowiązuje się 
do uczestniczenia w procedurach związanych z ustanawianiem i zatwierdzaniem planu ochrony w 
imieniu PTOP.  

10) Do sporządzenia dokumentacji do projektu planu ochrony należy wykorzystać akty prawne 
ustanawiające rezerwaty oraz aktualnie obowiązujące plany urządzenia lasu właściwych nadleśnictw. 

11) Podczas prac Wykonawca będzie zobowiązany ściśle współpracować z PTOP oraz RDOŚ, w tym 
dokonywać z nimi stosownych uzgodnień. 

12) Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty w tym administracyjne, związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, iż PTOP jako organizacja pożytku publicznego jest 
zwolniona od ponoszenia niektórych opłat. 

 

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w 

szczególności wymienionymi w pkt 2. 

II.  Termin realizacji zamówienia:  

1. Niezbędna dokumentacja do sporządzenia projektu planu ochrony dla 3 rezerwatów: 30 czerwca 

2012 r. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki o których mowa pkt 2 ppkt 9 przez 3 miesiące od 

wykonania dokumentacji, z zastrzeżeniem , że z uwagi na procedury administracyjne termin ten 

może ulec zmianie. 

III.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie złożone na 

Formularzu ofertowym pkt 3 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – wykonawca przedłoży wykaz 
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi związane 
z wykonywaniem inwentaryzacji przyrodniczej lub dokumentacji dla form ochrony przyrody o 
wartości co najmniej 30 000,00 PLN brutto każda usługa, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały 
wykonane należycie (np. referencje) – załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – wykonawca winien przedłożyć wykaz 
osób – co najmniej dwie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających 



 

 

wykształcenie w kierunku  biologicznym lub ochrony środowiska wg załącznika nr 3 do 
ogłoszenia. 

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy 

2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia złożonego wg załącznika nr 1 do ogłoszenia pkt 3 oraz wykazu doświadczenia i osób, 

wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie 

wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 

3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie 

konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu 

uzyskania zamówienia) do ofert powinni dołączyć pełnomocnictwo udzielone jednemu z nich do 

reprezentowania wszystkich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy. Doświadczeniem opisanym w pkt 1 ppkt 2 może wykazać się jeden lub kilku z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

IV.   Sposób obliczenia ceny oferty. 

1. Cena oferty musi obejmować pełny zakres prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania. 

2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku od 

towarów i usług. 

3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto.  

 V. Kryteria i tryb oceny ofert. 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

- cena ofertowa -100 %. 

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zaoferowała najniższą cenę ofertową. 

3. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty. 

4. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, dotyczących 

złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu oraz art. 87 ust. 2 ustawy prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.), dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej 

treści. 

5. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy pzp, 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

VI.  Dokumenty, które należy dołączyć do oferty. 

1. Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do ogłoszenia, 



 

 

2. wykaz doświadczenia – wg załącznika nr 2, 

3. wykaz osób – wg załącznika nr 3, 

4. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności 

gospodarczej. 

VII. Miejsce, termin i forma złożenia oferty. 

5. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-475 w formie pisemnej 

lub przesłać drogą elektroniczną na adres asuchowolec@ptop.org.pl. 

6. Ofertę należy złożyć do dnia 9 marca 2011r. do godziny 15:00. 

7. Otwarcie ofert jest jawne, zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i 

adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.  

VIII.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

1. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie lub drogą 

elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu przetargu. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po otwarciu ofert, 

przed zawarciem umowy. 

XI.  Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach 

określonych we wzorze umowy – załącznik nr 4 do ogłoszenia, niezwłocznie po ogłoszeniu 

rozstrzygnięcia przetargu. 

 

Zatwierdzam: 

Kierownik projektu: „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na 

obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska” 

Anna Suchowolec 

 

 

……………………. 

(podpis) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        


