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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. Kolejowa-Wejmutka

Miejscowość:  Białowieża Kod pocztowy:  17-230 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 895336866

Osoba do kontaktów:  Menderski Sebastian, Agnieszka Jarzembska

E-mail: 
smenderski@ptop.org.pl, ajarzembska@ptop.org.pl

Faks:  +48 895336866

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) 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:
bagrowaniu szuwaru trzcinowego oraz budowie sztucznej wyspy na polderze Sątopy-Samulewo

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

Część I: wybudowanie sztucznej wyspy dla rybitw o powierzchni 1500m2
Część II: bagrowanie szuwaru trzcinowego na powierzchni 50 ha po wcześniejszym osuszeniu zbiornika
Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie na terenie rezerwatu „Polder Sątopy-Samulewo”, mieszczącego
się w województwie: warmińsko mazurskim, powiecie: bartoszyckim, gminie: Bisztynek, na terenie
nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 339, 341 obręb geodezyjny Sątopy.

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



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

3 / 6

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/P/RB

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_sarej
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-112745   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 156-260413  z dnia:  16/08/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
10/08/2012  (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:
XIII. Wadium

Zamiast:

13.2. Kwota wadium wynosi: 38
000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści
osiem tysięcy złotych 00/100).
13.3. Wadium może być wnoszone
w jednej lub kilku następujących
formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007
r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116,
poz. 730 i 732, Nr 227, poz. 1505
oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620.)

Powinno być:

13.2. Kwota wadium na wykonanie
części I przedmiotu zamówienia
wynosi: 14 000,00 zł brutto
(słownie: czternaście tysięcy złotych
00/100).
13.3. Kwota wadium na wykonanie
części II przedmiotu zamówienia
wynosi: 16 000,00 zł brutto
(słownie: szesnaście tysięcy złotych
00/100).
13.4. Kwota wadium za cały
przedmiot zamówienia wynosi: 31
000,00 zł brutto
(słownie: trzydzieści jeden tysięcy
złotych 00/100).
13.5. Wadium może być wnoszone
w jednej lub kilku następujących
formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
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Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego Polskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków,
ul. Kolejowa-Wejmutka, 17-230
Białowieża w banku: PEKAO S.A. w
Białymstoku 08 1240 5211 1111 0000
4921 4273, podając na poleceniu
przelewu informację: Wadium 4/P/
RB.
Przy wnoszeniu wadium przelewem,
dokument polecenia dokonania
przelewu nie jest dowodem
dokonania wpłaty - dokumentem
potwierdzającym dokonanie
wpłaty jest uznanie kwoty wadium
na rachunku Zamawiającego w
terminie dnia 31.08.2012 r. do
godziny 14:00 (wpływ środków
na rachunek Zamawiającego).
Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym.
W przypadku wniesienia wadium
w formach wymienionych w lit.
b-e stosowny dokument należy
zdeponować w Regionalnym
Biurze Polskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków w Olsztyn, przy ul.
Murzynowskiego 18 do dnia otwarcia
ofert do godziny 14:00, natomiast
kserokopię dołączyć do oferty.
13.4. Jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, mimo wyboru
jego oferty, uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający może pobraną
sumę zachować. W pozostałych
wypadkach zapłacone wadium
Zamawiający niezwłocznie zwróci.
Jeżeli Zamawiający uchyla się od
zawarcia umowy, Wykonawca,
którego oferta została wybrana,
może żądać zapłaty podwójnego
wadium albo naprawienia szkody.

c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007
r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116,
poz. 730 i 732, Nr 227, poz. 1505
oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620.)
Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego Polskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków,
ul. Kolejowa-Wejmutka, 17-230
Białowieża w banku: PEKAO S.A. w
Białymstoku 08 1240 5211 1111 0000
4921 4273, podając na poleceniu
przelewu informację: Wadium 4/P/
RB.
Przy wnoszeniu wadium przelewem,
dokument polecenia dokonania
przelewu nie jest dowodem
dokonania wpłaty - dokumentem
potwierdzającym dokonanie
wpłaty jest uznanie kwoty wadium
na rachunku Zamawiającego w
terminie dnia 31.08.2012 r. do
godziny 14:00 (wpływ środków
na rachunek Zamawiającego).
Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym.
W przypadku wniesienia wadium
w formach wymienionych w lit.
b-e stosowny dokument należy
zdeponować w Regionalnym
Biurze Polskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków w Olsztyn, przy ul.
Murzynowskiego 18 do dnia otwarcia
ofert do godziny 14:00, natomiast
kserokopię dołączyć do oferty.
13.6. Jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, mimo wyboru
jego oferty, uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający może pobraną
sumę zachować. W pozostałych
wypadkach zapłacone wadium
Zamawiający niezwłocznie zwróci.
Jeżeli Zamawiający uchyla się od
zawarcia umowy, Wykonawca,
którego oferta została wybrana,
może żądać zapłaty podwójnego
wadium albo naprawienia szkody.
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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:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-116384
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