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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; ul .  Ciepła 17;  15-471 Bia łystok   

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

Białystok dn. 30 października 2013 r. 

Numer postępowania: 5/2013 

 

ZMIANA POSTANOWIE Ń W OGŁOSZENIU O PRZETARGU 

 

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

Wejmutka, tel./fax. 85 664 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 zmienia 

postanowienia w ogłoszeniu o PRZETARGU W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU 

CYWILNEGO na realizację zadania pt.: 

Czynna ochrona nowych stanowisk brzozy niskiej. Odsłonięcie 12 stanowisk brzozy niskiej 

poza rezerwatem Jezioro Wiejki – część 2  

wchodzącego 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 oraz Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Zamawiający zmienia następujące postanowienia w ogłoszeniu o przetargu: 

Sekcja III.1.2) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków 

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

posiadania wiedzy i doświadczenia:  
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Było:  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – w celu potwierdzenia 

spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem robót w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwóch zrealizowanych zamówień na kwotę 

minimum 10 000 zł netto każde na realizację prac polegających na ręcznym usuwaniu/koszeniu 

roślinności, wykonanych na terenie obszarów chronionych przyrodniczo, np. na terenie obszaru 

Natura 2000, parku narodowego, użytku ekologicznego, ze wskazaniem miejsca wykonywania prac 

i ich wartością – zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia oraz z załączeniem dokumentów 

potwierdzających (referencji), że prace zostały wykonane należycie. 

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć wykaz prac w 

zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że prace zostały należycie wykonane – 

załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

 

Powinno być:  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – w celu potwierdzenia 

spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem robót w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwóch zrealizowanych zamówień na 

kwotę minimum 10 000 zł netto każde na realizację prac polegających na ręcznym 

usuwaniu/koszeniu roślinności, wykonanych na terenie obszarów chronionych przyrodniczo, np. na 

terenie obszaru Natura 2000, parku narodowego, użytku ekologicznego, ze wskazaniem miejsca 

wykonywania prac i ich wartością – zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia oraz z załączeniem 

dokumentów potwierdzających (referencji), że prace zostały wykonane należycie. 

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć wykaz prac w 

zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że prace zostały należycie wykonane – 

załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

 

 

Sekcja VIII.2.4) Miejsce, termin i forma złożenia oferty 

Było: Ofertę należy złożyć do dnia 31 października 2013 r. do godziny 15:00. 

Powinno być: Ofertę należy złożyć do dnia 4 listopada 2013 r. do godziny 15:00. 

Było: Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dn. 31 października 2013 r. o godz. 15:15 w 

Sekretariacie PTOP.  

Powinno być: Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dn. 4 listopada 2013 r. o godz. 15:15 w 

Sekretariacie PTOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

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

na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska” 

Anna Suchowolec 

 

 

……………………. 

(podpis) 

 
 


