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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:  Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Teofila Firlika 20

Miejscowość:  Szczecin Kod pocztowy:  71-637 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail:  krystyna.obecna.szczecin@rdos.gov.pl Faks:  +48 947177028

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://bip.szczecin.rdos.gov.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:
pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 – 2019
r.) pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa
basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki
Drawy w Polsce". Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW)

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

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu tj. świadczenie usług związanych z
przygotowaniem, zarządzeniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu
LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 – 2019 r.) pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and
restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk włosieniczników
i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest współfinansowany przez
Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
(NFOŚiGW). Inżynier Kontraktu będzie pełnić swe obowiązki w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inżynier Kontraktu, jako Przedstawiciel Zamawiającego, będzie działał
w jego imieniu i na jego rzecz oraz odpowiadał za kompleksową i terminową realizację nadzorowanych zadań
zgodnie z przepisami:
1) Prawa Budowlanego,
2) Prawa Zamówień Publicznych,
3) Warunków określonych w Umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą i
w Dokumentach Kontraktowych,
4) Warunków umowy o dofinansowanie projektu,
5) Kodeksu Cywilnego,
6) Warunków określonych w dokumentach SIWZ,
7) Prawa dotyczącego współfinansowania, realizacji oraz rozliczania Projektu ze środków Unii Europejskiej,
8) Innych przepisów oraz wytycznych, których przestrzeganie będzie warunkowało prawidłowe
przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, rozliczenie inwestycji oraz zapewnienie trwałości projektu.
Usługa Inżyniera kontraktu obejmować będzie przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawców: koncepcji/dokumentacji
projektowych (wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń), robót budowalnych; współudział w
przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień; nadzór nad opracowaniem, koncepcji oraz dokumentacji
projektowych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych; nadzór nad realizacją robót budowalnych
prowadzonych w terenie; kierowanie biurem Inżyniera oraz współpracę ze stronami procesu inwestycyjnego,
stosownie do postanowień Umowy, przy czym świadczenie tych usług odbywać się będzie zgodnie z
najlepszymi standardami w dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska.
Obligatoryjnie w ramach usługi dla wszystkich zadań inwestycyjnych zapewniony zostanie nadzór inwestorski w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do siwz;

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71247000  
Dodatkowe przedmioty 71248000  
 71311000  
 71315210  
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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)
ZP.261.12.2016.KO

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_RDOSSzczecin
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-063996   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 098-175948  z dnia:  24/05/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
19/05/2016  (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.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Zamiast:

Wykonawca zobowiązany jest do
wniesienia wadium w wysokości: 27
000,00 zł brutto
1) Wadium należy złożyć przed
upływem terminu składania ofert,
tj. do dnia 29.06.2016r. do godziny
10.00. Decyduje data wpływu
środków do Zamawiającego.
2) Wadium może być wnoszone w
jednej lub kilku formach określonych
w art. 45 ust. 6 uPzp.
3) W przypadku wnoszenia wadium
w pieniądzu, kwota oznaczona
w punkcie 1) powinna zostać
przelana na konto Zamawiającego:
w banku: NBP Oddział Okręgowy w
Szczecinie
nr konta: 96 1010 1599 0526 2113
9120 0000,
4) wadium będzie wniesione w
momencie uznania rachunku
Zamawiającego (realnego wpływu
wadium na rachunek Zamawiającego
przed terminem składania ofert).

Powinno być:

Wykonawca zobowiązany jest do
wniesienia wadium w wysokości: 27
000,00 zł brutto
1) Wadium należy złożyć przed
upływem terminu składania ofert,
tj. do dnia 04.07.2016r. do godziny
10.00. Decyduje data wpływu
środków do Zamawiającego.
2) Wadium może być wnoszone w
jednej lub kilku formach określonych
w art. 45 ust. 6 uPzp.
3) W przypadku wnoszenia wadium
w pieniądzu, kwota oznaczona
w punkcie 1) powinna zostać
przelana na konto Zamawiającego:
w banku: NBP Oddział Okręgowy w
Szczecinie
nr konta: 96 1010 1599 0526 2113
9120 0000,
4) wadium będzie wniesione w
momencie uznania rachunku
Zamawiającego (realnego wpływu
wadium na rachunek Zamawiającego
przed terminem składania ofert).
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5) W przypadku wnoszenia wadium
w innej formie niż pieniężna,
należy je złożyć w Kancelari
Zamawiającego, a kopię dokumentu
umieścić w kopercie z ofertą.
Kancelaria mieści się w pokoju nr
127 w siedzibie Zamawiającego przy
ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin i
jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 - 15.30.
6) W przypadku, gdy wykonawca
wnosi wadium w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej z treści tych
gwarancji musi w szczególności
jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta
(banku, zakładu ubezpieczeń)
do zapłaty całej kwoty wadium
nieodwołalnie i bezwarunkowo na
pierwsze żądanie zamawiającego
(beneficjenta gwarancji) zawierające
oświadczenie, że zaistniały
okoliczności, o których mowa w
art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez
potwierdzania tych okoliczności.
8) Zamawiający dokona zwrotu
wadium w trybie art 46 z
zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp
9) Zamawiający zażąda ponownego
wniesienia wadium w przypadku
zaistnienia okoliczności, o których
mowa w art. 46 ust. 3 uPzp.

5) W przypadku wnoszenia wadium
w innej formie niż pieniężna,
należy je złożyć w Kancelari
Zamawiającego, a kopię dokumentu
umieścić w kopercie z ofertą.
Kancelaria mieści się w pokoju nr
127 w siedzibie Zamawiającego przy
ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin i
jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 - 15.30.
6) W przypadku, gdy wykonawca
wnosi wadium w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej z treści tych
gwarancji musi w szczególności
jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta
(banku, zakładu ubezpieczeń)
do zapłaty całej kwoty wadium
nieodwołalnie i bezwarunkowo na
pierwsze żądanie zamawiającego
(beneficjenta gwarancji) zawierające
oświadczenie, że zaistniały
okoliczności, o których mowa w
art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez
potwierdzania tych okoliczności.
8) Zamawiający dokona zwrotu
wadium w trybie art 46 z
zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp
9) Zamawiający zażąda ponownego
wniesienia wadium w przypadku
zaistnienia okoliczności, o których
mowa w art. 46 ust. 3 uPzp.

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

Zamiast:
29/06/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
04/07/2016   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
29/06/2016   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
04/07/2016   Godzina: 10:30
(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:
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