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ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres 
korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej 
„Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących 
częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-
0031/16 informuje o zmianie treści Zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest 
realizacja następującego zadania: 
 

Dostawa loggerów GPS (20 szt.) ze zdalnym przesyłaniem danych wraz z 
osprzętem, nadajników telemetrycznych VHF (10 szt.) i sieci ornitologicznych oraz 

termowizora (HRP II, Zad. 3.6) 
 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  
w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 
 
Działając na podstawie rozdz. XII, Zamawiający zmienia treść przedmiotowego Zapytania 
(dotyczy załącznika nr 2a) w zakresie odbioru przedmiotu umowy: 
 

 § 4 pkt 1 i 2: 1) Zamawiający usuwa zapis dotyczący dostarczenia przedmiotu 
zamówienia przez Wykonawcę w terminie wskazanym w Zapytaniu i potwierdzenie tego 
faktu protokołem odbioru. 2) Zamawiający usuwa zapis dotyczący stwierdzenia wad i ich 
sposobu usunięcia. 

było:  
„(…) 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, wraz z dokumentami gwarancyjnymi, do 
Zamawiającego w terminie wskazanym w Zapytaniu, co zostanie potwierdzone przez 
Zamawiającego protokołem odbioru. 

2. W razie stwierdzenia wad lub braków podczas odbioru Produktu, Zamawiający zwróci 
Produkt lub jego części Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Wykonawca wymieni 
Produkt lub jego części w ciągu 21 dni roboczych od dnia otrzymania, bądź uzupełni 
braki w tym terminie. Jeżeli Wykonawca nie dokona wymiany / uzupełnienia braków w 
ciągu 21 dni, Zamawiający ma prawo żądać zwrotu wynagrodzenia za niewymieniony 
Produkt w ciągu 14 dni.(…)” 
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jest: 
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru Produktów w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Wykonawcę lub pisemnie wyrazić zgodę na wysłanie Produktów 
przez Wykonawcę za pomocą przewoźnika zewnętrznego wskazanego przez 
Wykonawcę, w szczególności wysłanie za pomocą wskazanej przez Wykonawcę firmy 
kurierskiej.  

2. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wysłanie Produktów przez 
Wykonawcę za pomocą przewoźnika zewnętrznego: 
a) Wykonawca zobowiązuje się wykupić u przewoźnika zewnętrznego ubezpieczenie 

przesyłki/przesyłek zawierających Produkty na kwotę brutto nie mniejszą niż 
wartość brutto przesyłanych Produktów. 

b) Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z warunkami ubezpieczenia przesyłki 
oferowanymi przez wskazanego przez Wykonawcę przewoźnika zewnętrznego i je 
akceptuje. 

c) Za datę odbioru Produktów uznaje się datę wysłania Produktów przez 
Wykonawcę.  

d) Wykonawca bez udziału Zamawiającego spisuje protokół odbioru bezpośrednio 
przed dokonaniem wysyłki. Protokół odbioru spisany przez Wykonawcę przed 
wysłaniem Produktów bez udziału Zamawiającego, jest wiążący na mocy Umowy, 
w szczególności jest dowodem stanu technicznego Produktów w momencie 
odbioru oraz kompletności Produktów w momencie odbioru oraz braku/stanu 
uszkodzeń mechanicznych Produktów w momencie odbioru.  

e) W przypadku uszkodzenia/zgubienia/utraty Produktów w trakcie wysyłki za 
pomocą przewoźnika zewnętrznego, Zamawiający dochodzi roszczeń we własnym 
zakresie od przewoźnika zewnętrznego,  w szczególności na podstawie 
ubezpieczenia opisanego w punkcie a). 
 

 
 
 

Zatwierdziła: 
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