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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:  _____ 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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Czynna ochrona nowych stanowisk brzozy niskiej. Odsłonięcie 12 stanowisk brzozy niskiej poza rezerwatem
Jezioro Wiejki – część 2

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

Opis przedmiotu zamówienia:
Wykoszenie przy pomocy wykaszarek mechanicznych roślinności zielnej oraz usunięcie przy pomocy narzędzi
ręcznych (wykaszarki, pilarki, siekiery, szpadle) odrastającego nalotu drzew i krzewów, poza brzozą niską,
wraz z ich wykarczowaniem na powierzchni ok. 1,53 ha zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 768, obręb
Mieleszki Kolonia, gmina Gródek, w oddz. 462a obr. Waliły w Nadleśnictwie Waliły (załącznik nr 4 - mapa) w
rezerwacie przyrody Rabinówka oraz na powierzchni ok. 2 ha na działkach ewidencyjnych 57/1, 56/2, 55 obręb
Kuchmy, gmina Michałowo (załącznik nr 5 – mapa). Na obu powierzchniach powstałą biomasę należy usunąć
poza teren wydzielenia objęty zabiegiem, w przypadku rezerwatu Rabinówka poza teren rezerwatu. Wykonawca
zagospodaruje usuniętą biomasę we własnym zakresie.
Sposób realizacji zamówienia:
Ze względu na lokalizację zadania na obszarach Natura 2000 OSO „Puszcza Knyszyńska” i SOO „Ostoja
Knyszyńska” oraz w rezerwacie Rabinówka (ok. 1,53 ha) prace należy prowadzić zgodnie z następującymi
wytycznymi:
a) zabieg wykaszania roślinności należy prowadzić przy pomocy wykaszarek mechanicznych lub innych
ręcznych narzędzi,
b) usuwanie (karczowanie) odrastającego nalotu drzew i krzewów (poza brzozą niską) należy wykonać przy
pomocy narzędzi ręcznych (wykaszarki, pilarki, siekiery, szpadle),
c) Wykonawca jest zobligowany do stosowania się do wytycznych i uwag osoby prowadzącej nadzór
przyrodniczy w czasie realizacji zadania,
d) ze względu na obecność licznych osobników brzozy niskiej Betula humilis (przedmiotu wykonywanego
zabiegu ochrony czynnej) na terenie objętym wycinką, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas
wykonywania prac.
e) Zamawiający posiada decyzję zezwalającą na wykonanie przedmiotowego zabiegu na terenie rezerwatu
Rabinówka - decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak DOP-OC.6205.120.2013.PW.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 77100000  
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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)
5/2013

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:   2013-142095   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 205-355446  z dnia:  22/10/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
18/10/2013  (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:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: 1. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące 2) posiadania wiedzy i
doświadczenia,
Opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tego warunku – w celu
potwierdzenia spełnienia warunku
wykonawca winien wykazać się
zrealizowaniem robót w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert w niniejszym
postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie - co najmniej dwóch
zrealizowanych zamówień na kwotę
minimum 10 000 zł netto każde
na realizację prac polegających
na ręcznym usuwaniu/koszeniu
roślinności, wykonanych na terenie
obszarów chronionych przyrodniczo,
np. na terenie obszaru Natura
2000, parku narodowego, użytku
ekologicznego, ze wskazaniem

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: 1. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące 2) posiadania wiedzy i
doświadczenia,
Opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tego warunku – w celu
potwierdzenia spełnienia warunku
wykonawca winien wykazać się
zrealizowaniem robót w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert w niniejszym
postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie - co najmniej dwóch
zrealizowanych zamówień na kwotę
minimum 10 000 zł netto każde
na realizację prac polegających
na ręcznym usuwaniu/koszeniu
roślinności, wykonanych na terenie
obszarów chronionych przyrodniczo,
np. na terenie obszaru Natura
2000, parku narodowego, użytku
ekologicznego, ze wskazaniem
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miejsca wykonywania prac
i ich wartością – zgodnie z
załącznikiem nr 2 do ogłoszenia
oraz z załączeniem dokumentów
potwierdzających (referencji), że
prace zostały wykonane należycie.
W zakresie wykazania spełnienia
przez wykonawców tego warunku
należy przedłożyć wykaz prac w
zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych
w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że prace zostały
należycie wykonane – załącznik nr 2
do ogłoszenia.

miejsca wykonywania prac
i ich wartością – zgodnie z
załącznikiem nr 2 do ogłoszenia
oraz z załączeniem dokumentów
potwierdzających (referencji), że
prace zostały wykonane należycie.
W zakresie wykazania spełnienia
przez wykonawców tego warunku
należy przedłożyć wykaz prac w
zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych
w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że prace zostały
należycie wykonane – załącznik nr 2
do ogłoszenia.

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:
31/10/2013   Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
04/11/2013   Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
31/10/2013   Godzina: 15:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
04/11/2013   Godzina: 15:15
(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:
30/10/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-147901
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