
 
 

 

 
 
 

 
                    

                                           Marki, dnia 06.03.2020 r.  
 

Zamawiający: 
 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
ul. Odrowąża 24, Marki k. Warszawy 
 

 
Zamawiający informuje, że w dniu 6 marca 2020 r. w Zapytaniu Ofertowym zostały 

wprowadzone następujące zmiany: 
 

a) w części VI. Zapytania Ofertowego „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” pkt. 5, 
Warunek II: posiadanie wiedzy i doświadczenia”. 
 
Wydłużono okres, w trakcie którego wykonano dokumentację projektową dla obiektów 
hydrotechnicznych, do 5 lat.  

Było: 
Oferent wykaże, że wykonał w postaci Generalnego Projektanta w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, co najmniej 3 (trzy) usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej 
dla obiektów hydrotechnicznych zgodnej z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami – obejmujące 
przygotowanie: dokumentacji projektowej, operatów wodnoprawnych, dokumentacji 
hydrologicznej, obliczeń hydraulicznych dla koryt cieków oraz budowli z nimi związanych, 
prac geodezyjnych, pomiarów niwelacyjnych, hydraulicznego modelowania matematycznego 
1D i 2D. 
 
Jest: 
Oferent wykaże, że wykonał w postaci Generalnego Projektanta w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, co najmniej 3 (trzy) usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej 
dla obiektów hydrotechnicznych zgodnej z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami – obejmujące 
przygotowanie: dokumentacji projektowej, operatów wodnoprawnych, dokumentacji 
hydrologicznej, obliczeń hydraulicznych dla koryt cieków oraz budowli z nimi związanych, 
prac geodezyjnych, pomiarów niwelacyjnych, hydraulicznego modelowania matematycznego 
1D i 2D. 

 



 
 

 

 
 
 

b) w części XI. Zapytania Ofertowego „TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY” 
 
Wydłużony został termin składania ofert.  

 
Było: 
1. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie/opakowaniu z nazwą, adresem Oferenta i z 
napisem:  

 
Do Zamawiającego: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k/Warszawy 
Postępowanie na realizację zadania pn. Komplet dokumentacji projektowej oraz postępowań 
administracyjnych dla renaturyzacji trzech powierzchni projektowych: „Kamień”, „Krychów” 
oraz „Holeszów” (10 obiektów hydrotechnicznych), w ramach projektu "Wzmocnienie 
południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce" z 
dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU OTWARCIA OFERT, tj. przed 
09.03.2020 r., godz. 12:00.”  
 
2. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego - w Biurze Ogólnopolskiego Towarzystwa 
Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k/Warszawy 
3. Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.03.2020 r., godz. 11:00. 
Za termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpłynięcia Oferty do 
siedziby Zamawiającego. Uwaga: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla 
pocztowego. 
 
Jest: 
1. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie/opakowaniu z nazwą, adresem Oferenta i z 
napisem:  
 
Do Zamawiającego: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k/Warszawy 
Postępowanie na realizację zadania pn. Komplet dokumentacji projektowej oraz postępowań 
administracyjnych dla renaturyzacji trzech powierzchni projektowych: „Kamień”, „Krychów” 
oraz „Holeszów” (10 obiektów hydrotechnicznych), w ramach projektu "Wzmocnienie 
południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce" z 
dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU OTWARCIA OFERT, tj. przed 
11.03.2020 r., godz. 12:00.”  
 
2. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego - w Biurze Ogólnopolskiego Towarzystwa 
Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k/Warszawy 



 
 

 

 
 
 

3. Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2020 r., godz. 11:00. 
Za termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpłynięcia Oferty do 
siedziby Zamawiającego. Uwaga: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla 
pocztowego. 

 
 

c) w części XII. „INNE POSTANOWIENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA”: 
 
Zmieniony został termin otwarcia ofert.  

 
Było:  
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2020 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Organizatora 
Postępowania, tj.: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, Marki k. 
Warszawy 
 

 
Jest: 
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2020 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Organizatora 
Postępowania, tj.: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, Marki k. 
Warszawy 

 
 

  

 

 
 


