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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376793-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
2018/S 165-376793

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 078-173505)

Legal Basis:
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

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E wraz platformami pod gniazda bociana białego
– etap III
Numer referencyjny: 25/BOCIAN2/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45223800

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części i obejmuje:
1) Dostawę 80 sztuk o długości 10,5 m i 20 sztuk o długości 12 m strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E.
W ramach prawa opcji, dodatkowo do 15 sztuk żerdzi wirowanych typu E o długości 10,5 m i do 5 sztuk żerdzi
wirowanych typu E o długości 12 m wraz z platformami gniazdowymi i budkami lęgowymi dla ptaków typu A
przy każdym słupie;
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2) Dostawę 3 sztuk drewnianych platform gniazdowych przeznaczonych pod gniazda bociana białego, do
montażu na dachy. W ramach prawa opcji, dodatkowo do 2 sztuk drewnianych platform gniazdowych.
3) Dostawę 60 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy, chroniących stare i konfliktowe lokalizacje przed
odbudową gniazd przez bociany. W ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia
w okresie obowiązywania umowy dodatkowo do 10 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera ogłoszenie o przetargu i wzór umowy.

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

27/08/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 078-173505

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

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:
Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części i obejmuje:
1) Dostawę 80 sztuk o długości 10,5 m i 20 sztuk o długości 12 m strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E.
W ramach prawa opcji, dodatkowo do 15 sztuk żerdzi wirowanych typu E o długości 10,5 m i do 5 sztuk żerdzi
wirowanych typu E o długości 12 m wraz z platformami gniazdowymi i budkami lęgowymi dla ptaków typu A
przy każdym słupie;
2) Dostawę 3 sztuk drewnianych platform gniazdowych przeznaczonych pod gniazda bociana białego, do
montażu na dachy. W ramach prawa opcji, dodatkowo do 2 sztuk drewnianych platform gniazdowych.
3) Dostawę 60 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy, chroniących stare i konfliktowe lokalizacje przed
odbudową gniazd przez bociany. W ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia
w okresie obowiązywania umowy dodatkowo do 10 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera ogłoszenie o przetargu i wzór umowy.
Powinno być:
Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części i obejmuje:
1) Dostawę 83 sztuk o długości 10,5 m i 17 sztuk o długości 12 m oraz 1 sztuki o długości 8,2 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
– zamówienie podstawowe. W ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w
okresie obowiązywania umowy dodatkowo do 15 sztuk żerdzi wirowanych typu E o długości 10,5 m i do 5 sztuk
żerdzi wirowanych typu E o długości 12 m wraz z platformami gniazdowymi i budkami lęgowymi dla ptaków typu
A przy każdym słupie;
2) Dostawę 3 sztuk drewnianych platform gniazdowych przeznaczonych pod gniazda bociana białego,
osadzonych na podwójnym krzyżaku z żerdzi, do montażu na dachy – zamówienie podstawowe. W ramach
prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w okresie obowiązywania umowy dodatkowo
do 2 sztuk drewnianych platform gniazdowych przeznaczonych pod gniazda bociana białego;
3) Dostawę 41 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy, chroniących stare i konfliktowe lokalizacje przed
odbudową gniazd przez bociany. W ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia
w okresie obowiązywania umowy dodatkowo do 10 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera ogłoszenie o przetargu i wzór umowy.
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Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Część nr I: liczba słupów 25 szt. (w tym 5 szt. – 12 m i 20 szt. – 10,5 m), liczba platform dachowych 1 szt.,
liczba zabezpieczeń na dachy/kominy 15 szt., z możliwością zamówienia w ramach prawa opcji dodatkowych
5 szt. słupów (w tym 1 szt. – 12 m i 4 szt. – 10,5 m), 3 szt. zabezpieczeń na dachy/kominy, realizowana na
terenie: OSO Ostoja Biebrzańska PLB200006. Szczegółowe wymagania zawiera ogłoszenie o przetargu pkt 2
zamieszczone na stronie www.ptop.org.pl.
Powinno być:
Część nr I: liczba słupów 27 szt. (w tym 6 szt. – 12 m i 21 szt. – 10,5 m), liczba platform dachowych 2 szt.,
liczba zabezpieczeń na dachy/kominy 18 szt., z możliwością zamówienia w ramach prawa opcji dodatkowych
5 szt. słupów (w tym 1 szt. – 12 m i 4 szt. – 10,5 m), 3 szt. zabezpieczeń na dachy/kominy, realizowana na
terenie: OSO Ostoja Biebrzańska PLB200006. Szczegółowe wymagania zawiera ogłoszenie o przetargu pkt 2
zamieszczone na stronie www.ptop.org.pl
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 1, 2, 3, 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części i obejmuje:
1) Dostawę 80 sztuk o długości 10,5 m i 20 sztuk o długości 12 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 – zamówienie podstawowe. W ramach prawa
opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w okresie obowiązywania umowy dodatkowo do 15
sztuk żerdzi wirowanych typu E o długości 10,5 m i do 5 sztuk żerdzi wirowanych typu E o długości 12 m wraz z
platformami gniazdowymi i budkami lęgowymi dla ptaków typu A przy każdym słupie;
2) Dostawę 3 sztuk drewnianych platform gniazdowych przeznaczonych pod gniazda bociana białego,
osadzonych na podwójnym krzyżaku z żerdzi, do montażu na dachy – zamówienie podstawowe. W ramach
prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w okresie obowiązywania umowy dodatkowo
do 2 sztuk drewnianych platform gniazdowych przeznaczonych pod gniazda bociana białego;
3) Dostawę 60 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy, chroniących stare i konfliktowe lokalizacje przed
odbudową gniazd przez bociany. W ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w
okresie obowiązywania umowy dodatkowo do 10 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy;
4) Prawo opcji rozumiane jest zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający
w okresie obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia podejmie decyzję o zamówieniu
dodatkowych słupów, platform i zabezpieczeń. Realizacja opcji będzie w szczególności uzależniona od potrzeb
w zakresie wymiany słupów, platform dachowych, montażu zabezpieczeń, zgłaszanych przez użytkowników
nieruchomości z terenu realizacji Projektu, na których znajdują się gniazda bocianie. Wskazane w ramach
prawa opcji ilości asortymentu to wartości maksymalne, Zamawiający może zamówić mniejsze ilości lub nie
skorzystać z tego uprawnienia. Realizacja prawa opcji nie wymaga aneksu do umowy.
Powinno być:
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 części i obejmuje:
1) Dostawę 83 sztuk o długości 10,5 m i 17 sztuk o długości 12 m oraz 1 sztuki o długości 8,2 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
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– zamówienie podstawowe. W ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w
okresie obowiązywania umowy dodatkowo do 15 sztuk żerdzi wirowanych typu E o długości 10,5 m i do 5 sztuk
żerdzi wirowanych typu E o długości 12 m wraz z platformami gniazdowymi i budkami lęgowymi dla ptaków typu
A przy każdym słupie;
2) Dostawę 3 sztuk drewnianych platform gniazdowych przeznaczonych pod gniazda bociana białego,
osadzonych na podwójnym krzyżaku z żerdzi, do montażu na dachy – zamówienie podstawowe. W ramach
prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w okresie obowiązywania umowy dodatkowo
do 2 sztuk drewnianych platform gniazdowych przeznaczonych pod gniazda bociana białego;
3) Dostawę 41 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy, chroniących stare i konfliktowe lokalizacje przed
odbudową gniazd przez bociany. W ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w
okresie obowiązywania umowy dodatkowo do 10 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy;
4) Prawo opcji rozumiane jest zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający
w okresie obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia podejmie decyzję o zamówieniu
dodatkowych słupów, platform i zabezpieczeń. Realizacja opcji będzie w szczególności uzależniona od potrzeb
w zakresie wymiany słupów, platform dachowych, montażu zabezpieczeń, zgłaszanych przez użytkowników
nieruchomości z terenu realizacji Projektu, na których znajdują się gniazda bocianie. Wskazane w ramach
prawa opcji ilości asortymentu to wartości maksymalne, Zamawiający może zamówić mniejsze ilości lub nie
skorzystać z tego uprawnienia. Realizacja prawa opcji nie wymaga aneksu do umowy.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Część nr II: liczba słupów 35 szt. (w tym 7 szt. – 12 m i 28 szt. – 10,5 m), liczba platform dachowych 2 szt.,
liczba zabezpieczeń na dachy/kominy 25 szt., z możliwością zamówienia w ramach prawa opcji dodatkowych 6
szt. słupów (w tym 2 szt. – 12 m i 4 szt. – 10,5 m), 3 szt. zabezpieczeń na dachy/kominy, realizowana na terenie
OSO Dolina Dolnego Bugu PLB140001, OSO Dolina Liwca PLB140002, Szczegółowe wymagania zawiera
ogłoszenie o przetargu pkt 2 zamieszczone na stronie www.ptop.org.pl.
Powinno być:
Część nr II: liczba słupów 29 szt. (w tym 7 szt. – 12 m i 22 szt. – 10,5 m), liczba zabezpieczeń na dachy/kominy
5 szt., z możliwością zamówienia w ramach prawa opcji dodatkowych 6 szt. słupów (w tym 2 szt. – 12 m i
4 szt. – 10,5 m), 3 szt. zabezpieczeń na dachy/kominy, realizowana na terenie OSO Dolina Dolnego Bugu
PLB140001, OSO Dolina Liwca PLB140002. Szczegółowe wymagania zawiera ogłoszenie o przetargu pkt 2
zamieszczone na stronie www.ptop.org.pl
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Część nr III: liczba słupów 15 szt. (w tym 2 szt. – 12 m i 13 szt. – 10,5 m), liczba zabezpieczeń na dachy/kominy
10 szt., z możliwością zamówienia w ramach prawa opcji dodatkowych 4 szt. słupów (w tym 1 szt. – 12 m i 3
szt. – 10,5 m), 1 szt. platformy dachowej, 2 szt. zabezpieczeń na dachy/kominy, realizowana na terenie OSO
Dolina Omulwi i Płodownicy PLB140005, Dolina Dolnej Narwi PLB140014, Szczegółowe wymagania zawiera
ogłoszenie o przetargu pkt 2 zamieszczone na stronie www.ptop.org.pl.
Powinno być:
Część nr III: liczba słupów 21 szt. (w tym 1 szt. – 12 m, 19 szt. – 10,5 m i 1 szt. – 8,2 m), liczba platform
dachowych – 1 szt., liczba zabezpieczeń na dachy/kominy 10 szt., z możliwością zamówienia w ramach
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prawa opcji dodatkowych 4 szt. słupów (w tym 1 szt. – 12 m i 3 szt. – 10,5 m), 1 szt. platformy dachowej, 2 szt.
zabezpieczeń na dachy/kominy, realizowana na terenie OSO Dolina Omulwi i Płodownicy PLB140005, Dolina
Dolnej Narwi PLB140014. Szczegółowe wymagania zawiera ogłoszenie o przetargu pkt 2 zamieszczone na
stronie www.ptop.org.pl
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Część nr IV: liczba słupów 25 szt. (w tym 6 szt. – 12 m i 19 szt. – 10,5 m), liczba zabezpieczeń na dachy/kominy
10 szt., z możliwością zamówienia w ramach prawa opcji dodatkowych 5 szt. słupów (w tym 1 szt. – 12 m i 4
szt. – 10,5 m), 1 szt. platformy dachowej, 2 szt. zabezpieczeń na dachy/kominy, realizowana na terenie OSO
Dolina Górnej Narwi PLB200007, Bagno Wizna PLB200005, Bagienna Dolina Narwi PLB200001. Szczegółowe
wymagania zawiera ogłoszenie o przetargu pkt 2 zamieszczone na stronie www.ptop.org.pl.
Powinno być:
Część nr IV: liczba słupów 24 szt. (w tym 3 szt. – 12 m i 21 szt. – 10,5 m), liczba zabezpieczeń na dachy/kominy
8 szt., z możliwością zamówienia w ramach prawa opcji dodatkowych 5 szt. słupów (w tym 1 szt. – 12 m i 4
szt. – 10,5 m), 1 szt. platformy dachowej, 2 szt. zabezpieczeń na dachy/kominy, realizowana na terenie OSO
Dolina Górnej Narwi PLB200007, Bagno Wizna PLB200005, Bagienna Dolina Narwi PLB200001. Szczegółowe
wymagania zawiera ogłoszenie o przetargu pkt 2 zamieszczone na stronie www.ptop.org.pl
Numer sekcji: II.2.6
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:
Wartość bez VAT: 101 463.40 PLN
Powinno być:
Wartość bez VAT: 94 785,35 PLN
Numer sekcji: II.2.6
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:
Wartość bez VAT: 136 951.21 PLN
Powinno być:
Wartość bez VAT: 93 126,82 PLN
Numer sekcji: II.2.6
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:
Wartość bez VAT: 66 300.80 PLN
Powinno być:
Wartość bez VAT: 73 597,55 PLN
Numer sekcji: II.2.6
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:
Wartość bez VAT: 102 235.76 PLN
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Powinno być:
Wartość bez VAT: 82 056,09 PLN
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości (w przypadku oferty obejmującej
kilka części, należy zsumować wartości tych części, których oferta dotyczy):
— Część nr 1: 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 PLN),
— Część nr 2: 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100 PLN),
— Część nr 3: 1 500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset 00/100 PLN),
— Część nr 4: 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 PLN).
Zmiany umowy opisane są we wzorze umowy załącznik nr 2 do SIWZ par. 10.
Powinno być:
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości (w przypadku oferty obejmującej
kilka części, należy zsumować wartości tych części, których oferta dotyczy):
Część nr 1: 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 zł).
Część nr 2: 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 zł).
Część nr 3: 1 500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset 00/100 zł).
Część nr 4: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 zł).
Zmiany umowy opisane są we wzorze umowy załącznik nr 2 do SIWZ par. 10.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 30/08/2018
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 17/09/2018
Czas lokalny: 15:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/08/2018
Czas lokalny: 15:10
Powinno być:
Data: 17/09/2018
Czas lokalny: 15:10

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Powyższe zmiany wprowadzone są wskutek sprecyzowania potrzeb i zakresu rzeczowego zadania. Zmianie
ulega ilość i zakres zamawianego asortymentu wskazana w ogłoszeniu o przetargu i załącznikach oraz
odpowiednio w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dz.U. UE. Odpowiedniej zmianie ulegnie również
wzór umowy.
Zamawiający zamieszcza zmienione ogłoszenie o przetargu i załącznik nr 1a (formularz cenowy) oraz dodaje
załącznik nr 13 (lokalizacje gniazd bociana) na swojej stronie internetowej, oraz publikuje zmianę ogłoszenia w
Dz.U. UE.


