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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


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

2 / 4

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Przywrócenie właściwych stosunków wodnych na terenie rezerwatów "Jezioro Wiejki” i „Gorbacz” poprzez
budowę urządzeń hydrotechnicznych

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

1. Zamówienie obejmuje roboty budowlane polegające na:
Rezerwat Jezioro Wiejki: przebudowa istniejącego przepustu z piętrzeniem na działce ewid. 714, remont drogi
gruntowej stanowiącej groblę na długości 650mb na działce 716, budowa progu bystrotoku na działce ewid. 776
obręb Wiejki, gmina Gródek, powiat białostocki, województwo podlaskie.
Rezerwat Gorbacz: budowa urządzeń piętrzących na istniejących rowach tj. 64 zastawki dębowe, 3 progi, 1
próg bystrotok na działkach ewid. 1,2,11,9/1,290 obręb Kuchmy, 79/10 obręb Oziębły, 3/6 obręb Barszczewo,
gmina Michałowo, powiat białostocki, województwo podlaskie.
2. Warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do ogłoszenia o przetargu.
2) Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5 - letniej gwarancji na jakość techniczną wykonanych prac.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45244000  
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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)
4/2012

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:   2012-106450   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 148-247105  z dnia:  03/08/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
30/07/2012  (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:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

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:
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu z dnia 03.08.2012 r. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2012/S
148-247105 (przekazane do publikacji 31.07.2012 r., opublikowane 03.08.2012 r.) Zamawiający otrzymał w
wyznaczonym terminie – do dnia 20.08.2012 r. do godziny 15:00, jedną ofertę Wykonawcy Hydrobud Kielczyk
spółka jawna z siedzibą przy ul. Kombatantów 4 15-102 Białystok , który zaoferował cenę w wysokości 1 495
768,83 PLN
Zaoferowana cena przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia
(1 238 613,30 PLN). Ponieważ nie może ona zostać zwiększona do kwoty jedynej oferty, Zamawiający
unieważnia przedmiotowe postępowanie.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-116234
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