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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 17 września 2015 r. 

Nr postępowania: CI-18A/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 składa się z dwóch zadań pn.: 

 „Kształtowanie biotopu cietrzewia na terenie 16,90 ha w ostoi Kruszyniany i Góra-
ny” (HRP II, Zad. 7)  

„Odtwarzanie 23,92 ha naturalnych luk poprzez usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń 
na terenie ostoi cietrzewia Rabinówka” (HRP II, Zad. 4)  

 
Zadania te wchodzą w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura 
i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

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:  
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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 221t 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) 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. 

d) teren (działka nr 50/4) po zabiegu musi zostać wyrównany wraz z zasianiem traw gatun-
ków pochodzących z Polski (gatunki te zostaną wskazane przez Zamawiającego).  

 
Nazwa i kod zgodnie z CPV:    
77231000-8 usługi gospodarki leśnej 
 

II. Termin wykonania prac  
Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia: do 31 października 2015 r. 
 

III. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych  
a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. 
 

IV. Wadium 
Nie dotyczy. 
 

V. Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Nie dotyczy. 
 

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu z 
powodu dopuszczenia się co najmniej jednego z poniższych czynów: 
a) udział w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art. 2 

ust. 1 wspólnego działania Rady 98/733/WSiSW, 
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b) korupcja, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 3 aktu Rady z dnia 26 maja 
1997 r. oraz art. 3 ust. 1 wspólnego działania Rady 98/742/WSiSW, 

c) oszustwo w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich, 

d) udział w praniu pieniędzy, zgodnie z definicją art. 1 dyrektywy Rady 91/308/EWG z dnia 
10 czerwca 1991 r. w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w ce-
lu prania pieniędzy. 

Wykonawca składa oświadczenie, zawarte w formularzu ofertowym, dotyczące niepodlega-
nia wykluczeniu z postępowania. 

   
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki do-
tyczące: 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy  
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć 
oświadczenie złożone na formularzu ofertowym załącznik nr 1 w pkt III ppkt 1. 
 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
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) polegającą 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.  
 
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawców tego warunku należy przedłożyć wy-
pełniony załącznik nr 2 – wykaz usług.  
 
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
(wzór: załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu pkt III. 1) należy przedłożyć: 

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykony-
wanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór: załącznik 
nr 2 do ogłoszenia o przetargu),  

Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal 
wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące 
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przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zamówień na usługi – oświadczenie 
Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na 
rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1, zostały wcześniej wyko-
nane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. 
UWAGA: W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu  
w zakresie wiedzy i doświadczenia, w wykazie usług, wykonawca jest zobowiązany wykazać, 
co najmniej dwie usługi określone w punkcie VI ppkt 2ogłoszenia. 

 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy  
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć 
oświadczenie złożone na formularzu ofertowym załącznik nr 1 w pkt III ppkt 1. 
 
4. Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy  
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć 
oświadczenie złożone na formularzu ofertowym załącznik nr 1 w pkt III ppkt 1. 
 
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy  
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu: 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć 
oświadczenie złożone na Formularzu ofertowym załącznik nr 1 w pkt III ppkt 1. 
 
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, dotyczy to wspólników spółki cy-

wilnej oraz konsorcjum. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty). 

b) Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w orygina-
le lub kserokopii potwierdzonej za zgodność  z oryginałem przez notariusza. 

c) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wy-
stępującym jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem. 

d) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy . 
e) Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty  powołujące się  na „Wykonawcę”  

w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

f)     Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana,  przed podpi-
saniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę pod-
miotów występujących wspólnie. 
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7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 
dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, wg zasady: speł-
nia/nie spełnia. 

8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych in-
nych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedsta-
wiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na po-
trzeby wykonania zamówienia. 

9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów doty-
czących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może 
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisa-
nego przez Zamawiającego warunku. 

10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b usta-
wy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wsku-
tek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 
winy. 

 

VII. Dokumenty podmiotów zagranicznych 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wyko-

nawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty i 
oświadczenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumacze-
niem na język polski. 
 

VIII. Kryteria i tryb oceny oferty 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Jako najkorzyst-

niejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. 
2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto (z uwzględnieniem należnego podatku 

od towarów i usług). Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po prze-
cinku (zł/gr). 

3. Opis sposobu obliczenia ceny. 
a) Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac będących przedmiotem zamó-

wienia i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówie-
nia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

b) Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za 
wykonanie przedmiotu zamówienia.  

c) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obo-
wiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawia-
jący w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od to-
warów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wyko-
nawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowa-
dzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (ro-
dzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 



6 

 
 

d) Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu 
ofertowym (załącznik nr 2 do ogłoszenia).   

e) Omyłki w ofertach Zamawiający poprawi zgodnie z treścią art. 87 Pzp. 
 

IX. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 
1. Formularz ofertowy – wg załącznika nr 1 do ogłoszenia. 
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika  

z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.  

3. Dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczo-
nej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

4. Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów powinna być 
ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki oferty należy spiąć w sposób 
trwały. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własno-
ręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

 
X. Miejsce i termin złożenia oferty 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie biura zamawiającego: Sekretariat 
PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok. 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej: OFERTA w postępowaniu Kosze-
nie i usuwanie zakrzaczeń, nie otwierać do dnia 28 września 2015 r. do godziny 10:10. 

3. Ofertę należy złożyć do dnia 28 września 2015 r. do godziny 10:00. 
4. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Biały-

stok 15-475, w dniu 28 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.  

 
XI. Wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Marta Potocka 
adres e-mail: mpotocka@ptop.org, tel.: 693 390 213, 085 6642255. 

 

XII. Termin związania ofertą 
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 zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłu-
żenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
XIII. Badanie rażąco niskiej ceny 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania ofert pod kątem zaoferowania rażąco 
niskiej ceny, na zasadach opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 90.  

 
XIV. Umowa z Wykonawcą 
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1. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warun-
kach określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 3 do ogłoszenia, niezwłocznie po 
ogłoszeniu rozstrzygnięcia przetargu. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie opisanym we wzorze umowy.  

 
XV. Postanowienia końcowe 

1. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień doty-
czących treści złożonej oferty lub uzupełnienia dokumentów, na zasadach opisanych w 
ustawie Prawo zamówień publicznych art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 87 ust.1 . 

2. Zamawiający może dokonać poprawek w ofercie na zasadach art. 87 ust. 2 Pzp.  
3. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie oraz dro-

gą elektroniczną lub faksem Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu przetar-
gu.  

4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po 
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:  

 brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone, 

 cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający 
może przeznaczyć na realizację zadań, 

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

 instytucja sponsorująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmio-
tu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.  

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

 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – wykaz usług 
Załącznik nr 3 – wzór umowy 
Załącznik nr 4 – regulamin PTOP dotyczący zawierania umów  
 

Sporządzili i zatwierdzili pod względem merytorycznym i formalnym: 
 

Marta Potocka – kierownik projektu: 

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


