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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Ciepła 17
Białystok
15-471
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Suchowolec
Tel.:  +48 856642255
E-mail: asuchowolec@ptop.org.pl 
Faks:  +48 856642255
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ptop.org.pl

I.1) Nazwa i adresy
Województwo Podlaskie adres: 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, reprezentowane
przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi z siedzibą w Drozdowie ul. Główna 52, 18-421 Piątnica
Poduchowna
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
Białystok
15-888
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Suchowolec
Tel.:  +48 856642255
E-mail: asuchowolec@ptop.org.pl 
Faks:  +48 856642255
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E wraz z platformami pod gniazda bociana białego
– etap II
Numer referencyjny: 19/BOCIAN2/2017

II.1.2) Główny kod CPV
44114210

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:asuchowolec@ptop.org.pl
http://www.ptop.org.pl
mailto:asuchowolec@ptop.org.pl
www.wrotapodlasia.pl
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Dostawę 91 sztuk o długości 12 m i 39 sztuk o długości 10,5 m strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E
(zwane dalej: „słupami”) wraz z platformami gniazdowymi, przeznaczonymi pod gniazda bociana białego oraz
budkami lęgowymi dla ptaków typu A przy każdym słupie;
2) Dostawę 4 sztuk drewnianych platform gniazdowych przeznaczonych pod gniazda bociana białego,
osadzonych na podwójnym krzyżaku z żerdzi, do montażu na dachy;
3) Dostawę 99 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy, chroniących stare i konfliktowe lokalizacje przed
odbudową gniazd przez bociany;
4) Okoliczności, w których dopuszczalne będzie zmniejszenie zakresu zamówienia opisane zostały we wzorach
umowy;
5) Zamawiający w okresie realizacji zamówienia zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o
którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/09/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-121344
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 171-350084
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 04/09/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Dostawę 91 sztuk o długości 12 m i 39 sztuk o długości 10,5 m strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E
(zwane dalej: „słupami”) wraz z platformami gniazdowymi, przeznaczonymi pod gniazda bociana białego oraz
budkami lęgowymi dla ptaków typu A przy każdym słupie;
2) Dostawę 4 sztuk drewnianych platform gniazdowych przeznaczonych pod gniazda bociana białego,
osadzonych na podwójnym krzyżaku z żerdzi, do montażu na dachy;
3) Dostawę 99 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy, chroniących stare i konfliktowe lokalizacje przed
odbudową gniazd przez bociany;
4) Okoliczności, w których dopuszczalne będzie zmniejszenie zakresu zamówienia opisane zostały we wzorach
umowy;
5) Zamawiający w okresie realizacji zamówienia zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o
którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp
Powinno być:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:350084-2017:TEXT:PL:HTML
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1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Dostawę 92 sztuk o długości 12 m i 40 sztuk o długości 10,5 m strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E
(zwane dalej: „słupami”) wraz z platformami gniazdowymi, przeznaczonymi pod gniazda bociana białego oraz
budkami lęgowymi dla ptaków typu A przy każdym słupie;
2) Dostawę 4 sztuk drewnianych platform gniazdowych przeznaczonych pod gniazda bociana białego,
osadzonych na podwójnym krzyżaku z żerdzi, do montażu na dachy;
3)Dostawę 102 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy, chroniących stare i konfliktowe lokalizacje przed
odbudową gniazd przez bociany;
4) Okoliczności, w których dopuszczalne będzie zmniejszenie zakresu zamówienia opisane zostały we wzorach
umowy;
5) Zamawiający w okresie realizacji zamówienia zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o
którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: III
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Część nr III: liczba słupów 30 szt. (w tym 21 szt. – 12 m i 9 szt. – 10,5 m), liczba platform dachowych 3 szt.,
liczba zabezpieczeń na dachy/kominy 28 szt. Zamawiający przeznaczył na realizację tej części kwotę w
wysokości 156 000 PLN.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące jego realizacji opisane są w SIWZ oraz
wzorach umowy, dostępnych na stronie www.ptop.org.pl
Powinno być:
Część nr III: liczba słupów 32 szt. (w tym 22 szt. – 12 m i 10 szt. – 10,5 m), liczba platform dachowych 3 szt.,
liczba zabezpieczeń na dachy/kominy 31 szt. Zamawiający przeznaczył na realizację tej części kwotę w
wysokości 156 000 PLN.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące jego realizacji opisane są w SIWZ oraz
wzorach umowy, dostępnych na stronie www.ptop.org.pl

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zmiana SIWZ i Ogłoszenia polega na zwiększeniu o dwa liczby zamawianych słupów, tj. w części III
zamówienia dodatkowy jeden słup 12 m i jeden słup 10,5 m oraz o trzy dodatkowe zabezpieczenia na komin.

www.ptop.org.pl
www.ptop.org.pl

