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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:  Marta Potocka

E-mail:  gkulakowska@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:
Budowa/remont urządzeń piętrzących (8 szt. progów, 26 szt. brodów, 4 szt. przepustów, 20 szt. zastawek) oraz
zasypanie 725 mb rowów melioracyjnych na terenie ostoi cietrzewia Rabinówka (HRP II, Zad. 8)

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

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) Wybudowanie progów faszynowo-kamiennych (8 szt.);
b) Wybudowanie brodów z bali drewnianych (26 szt.) ;
c) Wybudowanie zastawek dębowych (20 szt.);
d) Remont istniejących przepustów (4 szt.) polegający na ich rozbudowie o przyczółki wlotowe z piętrzeniem;
e) zasypanie 725 mb rowów melioracyjnych;
f) wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów na działce nr 756 w związku z planowanym zasypaniem rowów.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45244000  
Dodatkowe przedmioty 45247270  
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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)
CI-4/2014

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:   2014-153595   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 225-396935  z dnia:  21/11/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
19/11/2014  (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 VI: Informacje uzupełniające,
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

(...)
10. Zmiany umowy.
10.1. Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany ustaleń zawartej
umowy, w stosunku do treści oferty
Wykonawcy, w następującym
zakresie i okolicznościach:
1) zmiany terminu zakończenia
wykonania przedmiotu umowy w
następujących przypadkach:
a) wstrzymanie realizacji robót
przez właściwe organy administracji
publicznej bądź orzeczeniem sądu;
b) przekroczenie zakreślonych
przez prawo terminów wydawania
przez organ administracji decyzji,
zezwoleń, itp.;
c) odmowa wydania przez organ
administracji wymaganych decyzji,
zezwoleń, uzgodnień na skutek

Powinno być:

(...)
10. Zmiany umowy.
10.1. Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany ustaleń zawartej
umowy, w stosunku do treści oferty
Wykonawcy, w następującym
zakresie i okolicznościach:
1) zmiany terminu zakończenia
wykonania przedmiotu umowy w
następujących przypadkach:
a) wstrzymanie realizacji robót
przez właściwe organy administracji
publicznej bądź orzeczeniem sądu;
b) przekroczenie zakreślonych
przez prawo terminów wydawania
przez organ administracji decyzji,
zezwoleń, itp.;
c) zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim okoliczność ma lub
będzie mieć wpływ na dotrzymanie
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błędów w dokumentacji projektowej;
d) zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim okoliczność ma lub
będzie mieć wpływ na dotrzymanie
terminu realizacji umowy.
2) W przypadku wstrzymania robót
przez uprawnione organy i służby,
z przyczyn nie wynikających z
winy Wykonawcy - przedłużenie
terminu jest możliwe o tyle
dni, ile trwało wstrzymanie
robót; w przypadku wystąpienia
braków i wad w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach
budowy, wymagających korekty -
przedłużenie terminu o tyle dni ile
trwało usunięcie braków i wad oraz o
czas niezbędny dla dostosowania się
wykonawcy do zaistniałych zmian,
ale nie więcej, niż 30 dni.
3) Zamawiający nie dopuszcza
zmiany wynagrodzenia w przypadku
przedłużenia terminu realizacji
umowy.
4) zmiany materiałów koniecznych
do wykonywania robót wynikająca
z niedostępności na rynku tych
materiałów spowodowanej w
szczególności zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku,
5) wprowadzenia zmian w stosunku
do dokumentacji projektowej na
wykonanie robót zamiennych
nie wykraczających poza zakres
przedmiotu zamówienia w
sytuacji konieczności zwiększenia
bezpieczeństwa realizacji robót
budowlanych, usprawnienia procesu
budowy bądź usunięcia wad ukrytych
dokumentacji projektowej i uzyskania
założonego efektu użytkowego oraz
zmiany obowiązujących przepisów
prawa;
6) zmiany Podwykonawcy robót,
pod warunkiem wyrażenia zgody

terminu realizacji umowy.
2) W przypadku wstrzymania robót
przez uprawnione organy i służby,
z przyczyn nie wynikających z winy
Wykonawcy - przedłużenie terminu
jest możliwe o tyle dni, ile trwało
wstrzymanie robót.
3) Zamawiający nie dopuszcza
zmiany wynagrodzenia w przypadku
przedłużenia terminu realizacji
umowy.
4) zmiany materiałów koniecznych
do wykonywania robót wynikająca
z niedostępności na rynku tych
materiałów spowodowanej w
szczególności zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku,
5) wprowadzenia zmian w stosunku
do dokumentacji projektowej na
wykonanie robót zamiennych
nie wykraczających poza zakres
przedmiotu zamówienia w
sytuacji konieczności zwiększenia
bezpieczeństwa realizacji robót
budowlanych, usprawnienia procesu
budowy bądź usunięcia wad ukrytych
dokumentacji projektowej i uzyskania
założonego efektu użytkowego oraz
zmiany obowiązujących przepisów
prawa;
6) zmiany Podwykonawcy robót,
pod warunkiem wyrażenia zgody
Zamawiającego na taką zmianę.
10.2. Warunkiem dokonania zmiany,
o której mowa w ust. 10.1., jest
złożenie uzasadnionego wniosku
przez Wykonawcę oraz jego
akceptacja przez Zamawiającego
lub sporządzenie przez strony
stosownego protokołu.
(...)
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Zamawiającego na taką zmianę.
10.2. Zamawiający dopuszcza
zmianę wynagrodzenia umownego w
okolicznościach, o których mowa w
ust. 10.1. pkt 4. W takim przypadku
Wykonawca powinien przedłożyć
do akceptacji Zamawiającego
kalkulację ceny jednostkowej
robót z uwzględnieniem cen
nie wyższych od średnich cen
publikowanych w wydawnictwie
„Sekocenbud” w miesiącu w
którym kalkulacja jest sporządzana
oraz nakładów rzeczowych
określonych w Katalogach Nakładów
Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robót dla których nie określono
nakładów rzeczowych w KNR,
wg innych ogólnie stosowanych
katalogów lub nakładów własnych
zaakceptowanych przez
Zamawiającego.
10.3. Warunkiem dokonania zmiany,
o której mowa w ust. 10.1., jest
złożenie uzasadnionego wniosku
przez Wykonawcę oraz jego
akceptacja przez Zamawiającego
lub sporządzenie przez strony
stosownego protokołu.
(...)

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:
09/12/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
12/12/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
09/12/2014   Godzina: 10:10
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
12/12/2014   Godzina: 10:10
(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:
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_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/11/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-157577
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