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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:  Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Kordeckiego 20

Miejscowość:  Bydgoszcz Kod pocztowy:  85-225 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 523749263

Osoba do kontaktów:  Agata Juśkowiak

E-mail:  agata.juskowiak@utp.edu.pl Faks:  +48 523749266

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.utp.edu.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:
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla ob-szarów Natura 2000
zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

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

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach projektu POIS.05.03.00-00-285/10 „Projekty planów
zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego”
realizowanego przez Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy usługi polegającej na
opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na la-ta 2007-2013 oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. Usługa obejmuje:
• opracowanie 2 (dwóch) projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego
• w trakcie opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 przeprowadzenie
konsultacji społecznych zmierzających do uzgodnienia rozwiązań kompromisowych między celami ochrony
obszaru Natura 2000 a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności; konsultacje te polegają na:
o zorganizowaniu i przeprowadzeniu jednodniowych spotkań dyskusyjnych z udziałem członków Zespołów
Lokalnej Współpracy i innych interesariuszy; zakres tej usługi obejmuje:
zapewnienie sali konferencyjnej z niezbędnym wyposażeniem multimedialnym (nagłośnieniem, rzutnikiem
multimedialnym) dla minimum 30 osób,
opracowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000,
przeprowadzenie dyskusji nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zmierzającej do
wypracowania rozwiązań kompromisowych między celami ochrony obszaru Natura 2000 a oczekiwaniami i
interesami lokalnej społeczności,
zapewnienie cateringu dla uczestników spotkań dyskusyjnych,
w razie potrzeby zatrudnienie mediatora (decyzję o konieczności zatrudnienia mediatora Wykonawca podejmie
po uzgodnieniu z Zamawiającym),
o za pośrednictwem Zamawiającego stałe udostępnianie na stronach internetowych (www.gdos.gov.pl/projekty,
www.projektnatura.utp.edu.pl, stronach internetowych właściwych terytorialnie RDOŚ) informacji o postępie prac
nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000,
o opracowanie w języku niespecjalistycznym polskim krótkiej informacji o projekcie planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000, zgodnie z wymaganiami opisany-mi w załączniku 17 do SIWZ
Dopuszcza się możliwość zmiany koordynatora projektu PZO lub eksperta wskazanego
w ofercie, jednak pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana
okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu (w szczególności śmierć, utrata lub zmiana uprawnień,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień). Zamawiający zaakceptuje
proponowaną zmianę koordynatora projektu PZO lub eksperta tylko wtedy, kiedy spełni warunki określone w
SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90712400  
Dodatkowe przedmioty 90721700  
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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)
AZZP.243.5.2015

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_slomko
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-006884   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 014-021222  z dnia:  21/01/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
16/01/2015  (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:
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 –
Leniec w Barbarce PLH040043 –
województwo: kujawsko-pomorskie
3)Wielkość lub zakres

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie usługi polegającej na
opracowaniu projektów „Planów
zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000”.na obszarze
Bagno Pulwy PLB140015 – woj.
mazowieckie.
2. Podstawę sporządzenia projektów
PZO dla obszarów Natura 2000
stanowią:
a) ustawa z 16.4.2004 o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2013, poz. 627)
zwana dalej „ustawą o ochronie
przyrody”, a w szczególności art.
28 ust. 1–5, 8, 10 i 13 tej ustawy i
dokumenty pochodne:
a. rozporządzenie Ministra
Środowiska z 17.2.2010 w sprawie
sporządzania projektu planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000
(Dz.U. z 2010 r. nr 34, poz. 186);
b. rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 17.4.2012
zmieniające rozporządzenie w
sprawie sporządzania projektu planu

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie usługi polegającej na
opracowaniu projektów „Planów
zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000” na obszarze
Leniec w Barbarce PLH040043 –
województwo: kujawsko-pomorskie.
2. Podstawę sporządzenia projektów
PZO dla obszarów Natura 2000
stanowią:
a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004
r., poz. 880 z późn. zm.) zwana dalej
„ustawą o ochronie przyrody”, a
w szczególności art. 28 ust. 1 – 5,
8, 10 i 13 tej ustawy i dokumenty
pochodne:
a. rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 17 lutego 2010
r. w sprawie sporządza-nia projektu
planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34,
poz. 186),
b. rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012
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zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 (Dz.U. z 11.5.2012, poz.
506);
c. wydane przez Generalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska (GDOŚ)
na podstawie art. 32 ust. 1 w
świetle art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy
o ochronie przyrody wytyczne z
12.12.2012 „Opracowanie planu
zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000” (załącznik 11).
b) ustawa z 3.10.2008 o
udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U.
nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
zwana dalej „ustawą o udostępnianiu
informacji o środowisku”, a w
szczególności rozdział 3 tej ustawy;
c) ustawa z 26.1.2007 o płatnościach
w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego (Dz.U. nr 170, poz.
1051) i dokumenty pochodne:
a. rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 11.3.2010 w sprawie
minimalnych norm (Dz.U. z 2010 r. nr
39, poz. 211);
b. obwieszczenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z 19.3.2009 w sprawie
wykazu wymogów określonych
w przepisach Unii Europejskiej
z uwzględnieniem przepisów
krajowych wdrażających te przepisy
(M. P. z 2009 r. nr 17, poz. 224);
d) rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z 20.6.2002
w sprawie „Zasad techniki
prawodawczej” (Dz.U. z 2002 r. nr
100, poz. 908);
e) rozporządzenia Rady Ministrów
z 8.8.2000 w sprawie państwowego
systemu odniesień przestrzennych
(Dz.U. nr 70, poz. 821) oraz inne
aktualne akty prawne, wytyczne
GDOŚ lub odpowiednich terytorialnie
RDOŚ do-tyczące procedury
wykonania przedmiotu zamówienia
i jego formy (w przypadku zmiany
wyszczególnionych powyżej aktów
prawnych w trakcie realizacji umowy
Wykonawca uwzględni te zmiany
w ostatecznej wersji projektu PZO;
datę graniczną uwzględniania
zmian regulacji prawnych i zaleceń
wykonawczych projektu PZO

r. zmieniające rozpo-rządzenie w
sprawie sporządzania projektu planu
zadań ochronnych dla obszaru Na-
tura 2000 (Dz. U. z 11 maja 2012 r.,
poz. 506),
c. wydane przez Generalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska (GDOŚ) na
podstawie art. 32 ust. 1 w świetle art.
32 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie
przyrody wytyczne z dnia 12 grudnia
2012 r. „Opracowanie planu zadań
ochronnych dla obszarów Natura
2000” (załącznik 11).
b) ustawa z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.
1227, z późn. zm.) zwana dalej
„ustawą o udostępnianiu informacji
o środowisku”, a w szczególności
rozdział 3 tej ustawy,
c) ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r.
o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpo-średniego (Dz. U.
Nr 170, poz. 1051) i dokumenty
pochodne:
a. rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010
r. w sprawie minimalnych norm (Dz.
U. z 2010 r. Nr 39, poz. 211),
b. obwieszczenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca
2009 r. w sprawie wykazu wymogów
określonych w przepisach Unii
Europejskiej z uwzględnieniem
przepisów krajowych wdrażających
te przepisy (M. P. z 2009 r. Nr 17,
poz. 224),
d) rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca
2002 r. w sprawie „Zasad techniki
prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr
100, poz. 908),
e) rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie
państwowego sys-temu odniesień
przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz.
821)
oraz inne aktualne akty
prawne, wytyczne GDOŚ lub
odpowiedniego terytorialnie RDOŚ
dotyczące procedury wykonania
przedmiotu zamówienia i jego
formy (w przypadku zmiany
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wyznacza termin zakończenia etapu
II).

wyszczególnionych powyżej aktów
prawnych w trakcie realizacji umowy
Wykonawca uwzględni te zmiany
w ostatecznej wersji projektu PZO;
datę graniczną uwzględniania
zmian regulacji prawnych i zaleceń
wykonawczych projektu PZO
wyznacza termin zakończenia etapu
II).

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 –
Leniec w Chorągiewce PLH040044
– województwo: kujawsko-pomorskie
3)Wielkość lub zakres

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie usługi polegającej na
opracowaniu projektów „Planów
zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000” na obszarze Łąki
Ostrówieckie PLH140050 woj.
mazowieckie;
2. podstawę sporządzenia projektów
PZO dla obszarów Natura 2000
stanowią:
a) ustawa z 16.4.2004 o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2013, poz. 627)
zwana dalej „ustawą o ochronie
przyrody”, a w szczególności art.
28 ust. 1–5, 8, 10 i 13 tej ustawy i
dokumenty pochodne:
a. rozporządzenie Ministra
Środowiska z 17.2.2010 w sprawie
sporządzania projektu planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000
(Dz.U. z 2010 r. nr 34, poz. 186);
b. rozporządzenie Ministra
Środowiska z 17.4.2012 zmieniające
rozporządzenie w sprawie
sporządzania projektu planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000
(Dz.U. z 11.5.2012, poz. 506);
c. wydane przez Generalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska (GDOŚ)
na podstawie art. 32 ust. 1 w
świetle art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy
o ochronie przyrody wytyczne z
12.12.2012 „Opracowanie planu
zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000” (załącznik 11);
b) ustawa z 3.10.2008 o
udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U.
nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
zwana dalej „ustawą o udostępnianiu
informacji o środowisku”, a w
szczególności rozdział 3 tej ustawy;
c) ustawa z 26.1.2007 o płatnościach
w ramach systemów wsparcia

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie usługi polegającej na
opracowaniu projektów „Planów
zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000” na obszarze Leniec
w Chorągiewce PLH040044 –
województwo: kujawsko-pomorskie.
2. Podstawę sporządzenia projektów
PZO dla obszarów Natura 2000
stanowią:
a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004
r., poz. 880 z późn. zm.) zwana dalej
„ustawą o ochronie przyrody”, a
w szczególności art. 28 ust. 1 – 5,
8, 10 i 13 tej ustawy i dokumenty
pochodne:
a. rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 17 lutego 2010
r. w sprawie sporządza-nia projektu
planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34,
poz. 186),
b. rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012
r. zmieniające rozpo-rządzenie w
sprawie sporządzania projektu planu
zadań ochronnych dla obszaru Na-
tura 2000 (Dz. U. z 11 maja 2012 r.,
poz. 506),
c. wydane przez Generalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska (GDOŚ) na
podstawie art. 32 ust. 1 w świetle art.
32 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie
przyrody wytyczne z dnia 12 grudnia
2012 r. „Opracowanie planu zadań
ochronnych dla obszarów Natura
2000” (załącznik 11).
b) ustawa z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.
1227, z późn. zm.) zwana dalej
„ustawą o udostępnianiu informacji
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bezpośredniego (Dz.U. nr 170, poz.
1051) i dokumenty pochodne:
a. rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 11.3.2010 w sprawie
minimalnych norm (Dz.U. z 2010 r. nr
39, poz. 211);
b. obwieszczenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca
2009 r. w sprawie wykazu wymogów
określonych w przepisach Unii
Europejskiej z uwzględnieniem
przepisów krajowych wdrażających
te przepisy (M. P. z 2009 r. nr 17,
poz. 224);
d) rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z 20.6.2002
w sprawie „Zasad techniki
prawodawczej” (Dz.U. z 2002 r. nr
100, poz. 908);
e) rozporządzenia Rady Ministrów
z 8.8.2000 w sprawie państwowego
systemu odniesień przestrzennych
(Dz.U. nr 70, poz. 821) oraz inne
aktualne akty prawne, wytyczne
GDOŚ lub odpowiednich terytorialnie
RDOŚ dotyczące procedury
wykonania przedmiotu zamówienia
i jego formy (w przypadku zmiany
wyszczególnionych powyżej aktów
prawnych w trakcie realizacji umowy
Wykonawca uwzględni te zmiany
w ostatecznej wersji projektu PZO;
datę graniczną uwzględniania
zmian regulacji prawnych i zaleceń
wykonawczych projektu PZO
wyznacza termin zakończenia etapu
II).

o środowisku”, a w szczególności
rozdział 3 tej ustawy,
c) ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r.
o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpo-średniego (Dz. U.
Nr 170, poz. 1051) i dokumenty
pochodne:
a. rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010
r. w sprawie minimalnych norm (Dz.
U. z 2010 r. Nr 39, poz. 211),
b. obwieszczenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca
2009 r. w sprawie wykazu wymogów
określonych w przepisach Unii
Europejskiej z uwzględnieniem
przepisów krajowych wdrażających
te przepisy (M. P. z 2009 r. Nr 17,
poz. 224),
d) rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca
2002 r. w sprawie „Zasad techniki
prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr
100, poz. 908),
e) rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie
państwowego sys-temu odniesień
przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz.
821)
oraz inne aktualne akty
prawne, wytyczne GDOŚ lub
odpowiedniego terytorialnie RDOŚ
dotyczące procedury wykonania
przedmiotu zamówienia i jego
formy (w przypadku zmiany
wyszczególnionych powyżej aktów
prawnych w trakcie realizacji umowy
Wykonawca uwzględni te zmiany
w ostatecznej wersji projektu PZO;
datę graniczną uwzględniania
zmian regulacji prawnych i zaleceń
wykonawczych projektu PZO
wyznacza termin zakończenia etapu
II).

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:
27/02/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
02/03/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
27/02/2015   Godzina: 10:10
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
02/03/2015   Godzina: 10:10
(dd/mm/rrrr)
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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:
03/02/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-015387
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