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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  

Regionalne Biuro w Olsztynie  

ul .  Murzynowskiego 18,  10 -684 Olsztyn  

tel./fax. (89) 533-68-66; e-mail: apobiedzinski@ptop.org.pl 

Olsztyn dn. 04.10.2011 r. 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka 
(adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn  
tel./fax. (89) 533-68-66), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania 
Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania 
będącego częścią projektu: 
„Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
o numerze POIS.05.01.00-00-215/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłasza: 
 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70
1
 – 70

5
 KODEKSU CYWILNEGO 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
 
na realizację usług polegających na: 
opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000  
PLH280011 Gązwa, PLH280009 Bieńkowo, PLH280010 Budwity, PLH280039 Jonkowo-Warkały. 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
Opracowanie niezbędnej dokumentacji do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych 
zwanych dalej „PZO” dla obszarów Natura 2000  

 

 
Lp. 

Nazwa 
obszaru 

Zarządca 
Powierzchnia 
obszaru [ha] 

1. 
PLH280011 Gązwa  RDLP Olsztyn, 

Nadl. Mrągowo 
499,10 

2. 
PLH280009 Bieńkowo RDLP Olsztyn,  

Nadl. Zaporowo 
122,71 

3. 
PLH280010 Budwity RDLP Olsztyn  

Nadl. Dobrocin 
450,90 

4. 
PLH280039 Jonkowo-Warkały RDLP Olsztyn 

Nadl. Kudypy 
226,50 

 
Ad 1) Obszar obejmuje kompleks bagien i torfowisk. Najważniejsza jego część jest chroniona, jako 

rezerwat przyrody. Środkową partię zajmuje typowe torfowisko wysokie z przebiegającym procesem 
torfotwórczym. W strefie peryferycznej torfowiska występuje przede wszystkim bór bagienny. Obszar 
przecięty jest szeregiem rowów melioracyjnych, które odwadniają torfowisko. Na północ od kopuły 
znajdują się bagna, które powstały w wyniku osuszenia płytkiego jeziora, z grubymi jeziornymi 
osadami. 

Ad 2) Obszar obejmuje kompleks torfowisk, wilgotnych lasów i łąk, położonych na terenie depresyjnym. 
Jest on otoczony niskimi wzgórzami morenowymi. Środkowa część jest pokryta zabagnionymi, 
mokrymi lub wilgotnymi zbiorowiskami leśnymi. Wewnątrz kompleksu leśnego są rozrzucone 
niewielkie torfowiska. Lasy otoczone są pasem mokrych łąk. Większości z nich jest nieużytkowana. 

Ad 3) Obszar obejmuje stosunkowo duże torfowisko wysokie. W południowej części torfowiska (rezerwat 
przyrody "Zielony Mechacz") dominuje bór bagienny oraz występują płytkie, odsłonięte fragmenty torfu 
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porośnięte brzeziną bagienną. Miejsca wydobycia torfu u granic obszaru chronionego, są przyczyną 
stopniowego jego osuszania, powodując zarazem zmiany w charakterze roślinności tego obiektu. 

 
Ad 4) Położone na lokalnym wododziale torfowisko o mieszanym charakterze i genezie, z dominacją 

mszarów torfowisk przejściowych i mechowisk torfowisk niskich zasilanych wodami spływającymi  
z sąsiedniej morenowej wysoczyzny. Część obiektu zajmuje uniezależnione od zasilania gruntowego 
torfowisko wysokie porośnięte częściowo borem bagiennym. Obszar torfowiska wysokiego, który 
podlegał eksploatacji torfu został wcześniej osuszony i uległ degradacji. Obecnie nadal warunki wodne 
są tam niekorzystne, wierzchnie warstwy torfu ulegają murszeniu, a dominującym typem roślinności są 
zbiorowiska zaroślowe i leśne z dominacją brzozy, a lokalnie również łozowiska i olszyny.  
Na obszarze torfowiska zachowały się dwa naturalne zbiorniki wodne. Jeden z nich uległ silnemu 
wypłyceniu i eutrofizacji, co spowodowało zarośnięcie całego zbiornika przez osokę aloesowatą. 

 
2. Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. 
1) Wykonawca będzie działał w imieniu i na rzecz Zamawiającego jako pełnomocnik w trakcie 

przygotowywania niezbędnej dokumentacji do sporządzenia projektów PZO dla obszarów Natura 
2000, w kontaktach z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie, zwaną dalej „RDOŚ” 
właściwymi radami gmin oraz innymi organami administracji. 

2) Wykonawca wykona projekty PZO zgodnie z przepisami:  

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 ze zm), 

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. 2010 nr 34, poz. 186). 

Uwaga! Zmawiający podkreśla, że przed przystąpieniem do sporządzania projektu PZO Wykonawca 
jest zobowiązany do uwzględnienia w sporządzaniu projektów PZO wszystkich gatunków i siedlisk 
wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG będących przedmiotem ochrony na 
obszarach Europejskiej Sieci Natura 2000 obejmujących przedmiot zamówienia oraz aktualizacji 
danych w SDF w ramach zakresu określonego rozporządzeniem MŚ w sprawie sporządzania projektu 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. 2010 nr 34, poz. 186)   
Uwaga! Ze względu na typ siedlisk objętych ochroną na przedmiotowych obszarach Wykonawca jest 
zobowiązany do sporządzenia operatu hydrologicznego obejmującego obszar Natura 2000 oraz 
przyległy, który wpływa na stosunki wodne obszaru objętego ochroną w sieci Natura 2000. 

3) Wykonawca będzie sporządzał sprawozdania z prowadzonych prac (w wersji papierowej  
i elektronicznej) i przekazywał je wraz z wynikami tych prac kwartalnie do RDOŚ. Na nie mniej niż 7 
dni przed przekazaniem sprawozdania Wykonawca przedłoży je do Regionalnego Biura 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 10 i 12, odstępy między wierszami 1,5); 

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

c) wydruki map tematycznych  
d) płyty CD zawierające: 

 treść dokumentacji do planów w formacie PDF, 

 treść projektów zarządzeń RDOŚ w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych w pliku 
tekstowym - wg załącznika nr 5 do ogłoszenia 

 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. 2000 nr 70 poz. 821) 

 mapy powinny być sporządzone w formacie plików ESRI shapefile w układzie współrzędnych 
PUWG 1992, zgodnie z załączonym standardem - wg załącznika nr 10 do ogłoszenia. 

 każdą płytę należy zewnętrznie opisać, podając nazwę obszaru Natura 2000 oraz datę przekazania 
płyty. 

5) Wykonawca zorganizuje spotkania z zarządcami gruntów i wód leżących na terenie torfowisk (dla 
każdego obszaru 1 spotkanie), w trakcie których zaprezentuje główne założenia dotyczące ochrony 
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przedmiotowych rezerwatów. Podpisane przez wszystkie strony protokoły z przeprowadzonych 
konsultacji z zarządcami gruntów i wód leżących na terenie obszarów Natura 2000 będą włączone do 
dokumentacji projektów PZO 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227). Opracowanie będzie przedłożone  
w Regionalnym Biurze 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. rezerwatów przyrody, planów urządzenia lasu, obszarów Natura 2000 znajdujących 
się na przedmiotowym obszarze, znajdującymi się w RDOŚ oraz odpowiednich terytorialnie 
Nadleśnictwach w celu przeanalizowania założeń ww. dokumentów i wykorzystywania ich przy 
prowadzeniu i dokumentowaniu wyników prac. 

9) Wykonawca do czasu przygotowania ostatecznej wersji opracowania, o którym mowa w pkt 6 oraz 
projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie zobowiązuje się do 
uczestniczenia w procedurach związanych z ustanawianiem i zatwierdzaniem projektów PZO  
w imieniu Zamawiającego. Ponadto Wykonawca będzie obowiązany współpracować z Zamawiającym 
i RDOŚ do czasu ustanowienia przez Dyrektora RDOŚ w Olsztynie, projektów PZO dla czterech 
obszarów Natura 2000, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od przekazania pełnej dokumentacji do 
RDOŚ. 

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

11) Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty w tym administracyjne, związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający jako organizacja pożytku publicznego jest 
zwolniony 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 PZO dla 4 obszarów do 30 października 2012 r.  

 
III Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 
 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla poszczególnych obszarów. 
 
IV Opis warunków udziału w postępowaniu. 
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,  
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – 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)  
- wg załącznika nr 3 do ogłoszenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia – 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 2 do ogłoszenia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
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VI Sposób obliczenia ceny oferty. 
1. Cena oferty musi obejmować pełny zakres prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, 

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

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

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

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

• cena ofertowa (O) - 100 % 
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego wzoru: 

O = (C min/C of) x 100 pkt. 
gdzie: 
• 1 pkt = 1 % 
• C min - najniższa cena przedstawiona w ofercie 
• C of - cena oferty ocenianej 
• O - cena ofertowa  
Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans - najwyższą 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 najwyższą ilość punktów. 

 
VII Dokumenty, które należy dołączyć do oferty. 
1. formularz ofertowy - wg załącznika nr 1, 
2. wykaz osób - wg załącznika nr 2, 
3. wykaz doświadczenia - wg załącznika nr 3, 
 
VIII Miejsce, termin i forma złożenia oferty. 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zatytułowanej: Przetarg na opracowaniu projektów 

planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Gązwa, Bieńkowo, Budwity, Jonkowo-
Warkały w Regionalnym Biurze PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn w formie pisemnej. 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 11.10.2011 r. do godziny 15:30. 
3. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 11.10.2011 r. o godzinie 15:45. Zamawiający udzieli 

informacji na temat nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert  
- na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 
IX Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni, 

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
zawiadamiając o tym Zamawiającego. 
 

X. Umowa z Wykonawcą. 
Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach 
określonych we wzorze umowy – wg załącznika nr 4 do ogłoszenia, niezwłocznie po ogłoszeniu 
rozstrzygnięcia przetargu. 
 

XI Inne informacje dotyczące przetargu:  
1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty,  
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2. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących 
złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu, 

3. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie oraz drogą 
elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu przetargu, 

4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po otwarciu ofert, 
przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:  
a) brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,  

b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty jaką Zamawiający może 
przeznaczyć na realizację zamówienia,  

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

5. Zamawiający może odwołać/zmienić lub zmodyfikować warunki przetargu przed dniem składania ofert, 

6. W przypadku określonym w pkt 5) Zamawiający może zmienić termin składania i otwarcia ofert  

 
Zatwierdzam: 

 
Koordynator projektu: „Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego” 
 

Sebastian Menderski 
 

 
 

(podpis) 


