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19/BOCIAN2/2017 

Strona internetowa Zamawiającego 
 
 

ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 
Wspólnie zamawiający: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-

230, ul. Mostowa 25, tel. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 

17, 15-471 Białystok, oraz 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, NIP 7181213021, 

REGON 450100730, w imieniu wspólnie zamawiających jako pełnomocnik działa PTOP, w 

ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr 

projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) 

z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komiteee.V. w ramach 

postępowania na wykonanie dostawy: 

 
„Dostawa i montaż strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E wraz z platformami 

pod gniazda bociana białego – etap II” 
 
Informuje o wprowadzeniu w SIWZ  zmiany na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 
oraz o wprowadzeniu odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 
 
1. 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. 

2. Z uwagi na wprowadzenie powyższej zmiany nową treść otrzymują: 
 
SIWZ rozdz. III pkt 1 ppkt 1 i 3: 

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; 

3) Dostawę 102 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy, chroniących stare i konfliktowe 
lokalizacje przed odbudową gniazd przez bociany;” 

 
SIWZ rozdz. III pkt 2 ppkt 1 i 2: 

„Parametry i opis słupów: 
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1) 132 strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E wraz z zapewnieniem niezbędnej ilości 
osprzętu montażowego (m.in. śruby, płyty ustojowe, obejmy itd.); Wszystkie elementy 
metalowe takie jak: zaciski uziemiające, połączenia objemką, połączenia śrubowe mają 
być zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie ogniowe. 

2) Słupy mają być fabrycznie nowe o parametrach: 92 sztuki o długości 12 m, średnica 
zewnętrzna stopy min. 353 mm, średnica zewnętrzna wierzchołka min. 173 mm, siła 
wierzchołkowa min. 4,3 kN i 40 sztuk o długości 10,5 m, średnica zewnętrzna stopy min. 
330 mm, średnica zewnętrzna wierzchołka min. 173 mm, siła wierzchołkowa min. 4,3 kN 
(lokalizacja słupów wraz z ich rozmiarami zgodnie z zał. nr 3). Słupy mają być wykonane 
z betonu o klasie nie gorszej niż C 40/50 i zgodnie z normą PN-EN 12843:2008 
Prefabrykaty betonowe – maszty i słupy (EN 12843:2004) lub równoważną. Gwarancja 
na słupy: 25 lat, jednak nie krócej niż gwarancja producenta.” 
 
SIWZ rozdz. III pkt 7: 
„Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. oddzielnie na: 
(…) 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., realizowana 
na terenie OSO Dolina Dolnego Bugu PLB140001, OSO Dolina Liwca PLB140002,” 
 
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
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