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P O L S K I E  T O W A R Z Y S T W O  O C H R O N Y  P T A K Ó W  

Regionalne Biuro w Olsztynie;  
ul .  Murzynowskiego 18; 10 -684 Olsztyn  

tel./fax. (89) 533-68-66; e-mail.: ajarzembska@ptop.org.pl 

 
Olsztyn dn. 21.08.2012 r. 

 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres 

korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn tel./fax. (89) 533-68-

66), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego 

Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią 

projektu: „Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-219/09 oraz dofinansowanego ze 

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, informuje: 

 
O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 16.08.2012 r.  

 
 

na realizację robót budowlanych polegających na: 

 
bagrowaniu szuwaru trzcinowego oraz budowie sztucznej wyspy 

na polderze Sątopy-Samulewo 
 

 

BYŁO: 

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.)  

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 
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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. 

 

 

 

JEST: 

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;  

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.  

 

 

 

 

 

 

 



„Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach” 
POIS.05.01.00-00-219/09 

 

3 

 

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. 

 

 
 
 

Koordynator projektu: „Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach” 
Sebastian Menderski 

 
 
 

 


