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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Polskie Towarzystwo Ochrony PtakówKrajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Ciepła 17

Miejscowość:  Białystok Kod pocztowy:  15-471 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Sekretariat PTOP Tel.: +48 856642255

Osoba do kontaktów:  Anna Suchowolec

E-mail:  asuchowolec@ptop.org.pl Faks:  +48 856642255

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.ptop.org.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu


PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

2 / 5

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Budowa trzech wież widokowych w dolinie Narewki.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie 3 wież widokowych:
a) Nr 1 – o pow. zabudowy ok.: 3,20 m x 10 m i wysokości ok. 8,20 m, na działce ozn. nr geod. 889/3 położonej
w Białowieży przy ul. Waszkiewicza 2, gm. Białowieża.
b) Nr 2 – o pow. zabudowy ok.: 3,20 m x 10 m i wysokości ok. 12,20 m, na działce ozn. nr geod. 372 położonej
w Białowieży przy ul. Mostowej, gm. Białowieża.
c) Nr 3 – o pow. zabudowy ok. 3,20 m x 10 m i wysokości ok. 8,12 m, na działce ozn. nr geod. 40 położonej w
Białowieży przy ul. Waszkiewicza, gm. Białowieża.
Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają projekty budowlane stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego
ogłoszenia. Warunki wykonania zamówienia w tym warunki gwarancji i rękojmi zawiera wzór umowy, stanowiący
załącznik do ogłoszenia.
2. Wieże zlokalizowane będą na terenie:
a) Działka nr 889/3 położona w Białowieży, przy ul Waszkiewicza 2, stanowi część działki szkolnej, teren działki
wolny jest od zabudowy. Dojazd do działki umożliwia droga gminna. W bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji
występuje sieć wodociągowa, oraz sieć energetyczna.
b) Działka nr 372 położona w Białowieży, przy ul. Mostowej w rejonie mostu na rzece Narewka – objęta
niniejszym opracowaniem – jest wolna od zabudowy. Dojazd do działki umożliwia droga gminna.
c) Działka nr 40 położona w Białowieży, przy ul. Waszkiewicza w rejonie mostu na rzece Narewka, jest wolna od
zabudowy. Dojazd do działki umożliwia droga gminna.
3. Teren działek znajduje się w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków oraz Specjalnego Obszaru
Ochrony Siedlisk Natura 2000 Puszcza Białowieska (PLC200004) oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Puszcza Białowieska”. Wykonawca będzie prowadził prace z uwzględnieniem wskazanego charakteru terenu
budowy oraz ograniczeń, jakie wynikają z obowiązujących przepisów prawa oraz z wytycznych Zamawiającego
co do prowadzenia prac.
4. Szczegółowe lokalizacje gdzie zostaną wykonane prace przedstawiają mapy w projektach budowlanych w
załączniku nr 4.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45100000  
Dodatkowe przedmioty 45200000  
 45261000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
NRZ/05/2013

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_PTOP
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-095054   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 136-235280  z dnia:  16/07/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
12/07/2013  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja II.3) Czas trwania
zamówienia lub termin realizacji:

Zamiast:
Okres w miesiącach : 3

Powinno być:
Okres w miesiącach : 3,5

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamiast:
termin wykonania zamówienia: 3
miesiące, jednak nie później niż do
dnia 31.10.2013 r.

Powinno być:
termin wykonania zamówienia: 3,5
miesiąca, jednak nie później niż do
dnia 30.11.2013 r.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:

Zamiast:

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1. Posiadania wiedzy i
doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tego warunku – w celu
potwierdzenia spełnienia warunku
wykonawca winien wykazać się
zrealizowaniem w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, co najmniej dwóch
robót

Powinno być:

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1. Posiadania wiedzy i
doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tego warunku – w celu
potwierdzenia spełnienia warunku
wykonawca winien wykazać się
zrealizowaniem w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej
dwóch robót polegających na
wykonaniu obiektu budowlanego
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polegających na wykonaniu
budowli z drewna lub innych
materiałów naturalnych na terenach
objętychformami ochrony przyrody
(np. park narodowy, krajobrazowy,
obszar Natura 2000, obszar
chronionego krajobrazu, użytek
ekologiczny), o wartości nie
mniejszej niż 100 000,00 zł brutto
każda, wg załącznika nr 2, wraz
z podaniem ich wartości, rodzaju,
daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały one
wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.

z drewna lub innych materiałów
naturalnych na terenach objętych
formami ochrony przyrody, (np. park
narodowy, krajobrazowy, obszar
Natura 2000, obszar chronionego
krajobrazu, użytek ekologiczny), o
wartości nie mniejszej niż 70 000,00
zł brutto każda, wg załącznika nr
2, wraz z podaniem ich wartości,
rodzaju, daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały one
wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
01/08/2013   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
09/08/2013   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
01/08/2013   Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
09/08/2013   Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/07/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-102591
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