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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Skarb Państwa Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp.
ul. Szpitalna 2
Gorzów Wlkp.
66-400
Polska
Osoba do kontaktów: Komarowski Sebastian, Leszek Zduniak
Tel.: +48 957323788
E-mail: otlgorzow@szczecin.lasy.gov.pl
Faks: +48 957320992
Kod NUTS: PL431
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/otl_gorzow_wielkopolski
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa siatek, gwoździ i skobli do grodzenia upraw leśnych dla Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie
Wlkp. w 2019r.
Numer referencyjny: TTZ.270.1.7.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
44313100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa siatek, gwoździ budowlanych czarnych i ocynkowanych oraz skobli
ocynkowanych do grodzenia upraw leśnych dla Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. w okresie od
01 lutego 2019r. do 31 stycznia 2020r. w ilości : siatki leśne -1 354 700 [mb], gwoździe i skoble - 13 095 [kg]

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: OTL
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-150671
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 196-442859
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/10/2018
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Powinno być:
1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć siatkę w w rolkach 50 mb oraz gwoździe i skoble w kartonach
o masie netto 5 kg do miejsc wskazanych w harmonogramie dostaw, stanowiącym załącznik 1 do umowy,
zwanym dalej „harmonogramem” w okresie od dnia 01 lutego 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku,
jednakże w przypadku, gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana po dniu 01
lutego 2019 roku. zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2020 roku.
Zamawiający ma prawo określić późniejszą datę rozpoczęcia obowiązywania umowy niż wynikającą ze zdania
poprzedniego.
3. Jeżeli w harmonogramie określono konkretny miesiąc dostawy – oznacza to, że dostawa ma nastąpić
najpóźniej w ostatnim dniu tego miesiąca.
4. Jeżeli w harmonogramie określono miejsce dostawy „OTL Gorzów”, zwane dalej „pulą OTL”, oznacza to, że:
a) wskazana w harmonogramie ilość siatki jest ilością siatki pozostającą do dyspozycji Zamawiającego,
b) Wykonawca jest zobowiązany dostarczać pulę OTL sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb
Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty otrzymania zamówienia, określającego w szczególności ilość
siatek, gwoździ i skobli i miejsce dostawy,
c) w przypadkach szczególnie pilnych, Zamawiający ma prawo zaopatrzyć zamówienie składane w ramach
puli OTL adnotacją „PILNE” – wówczas Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie
7 dni od jego otrzymania. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie 7 dni od jego
otrzymania. W okresie jednego tygodnia ilość siatki zamawianej ramach puli OTL z adnotacją „PILNE” może
wynosić maksymalnie 15 km.
5. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca akceptuje fakt, że ilości siatek, gwoździ i skobli określone w
harmonogramie na konkretne miesiące i miejsca dostaw mogą ulegać korektom:
a) jeżeli Zamawiający zmniejszy ilość zamówionej siatek, gwoździ i skobli, to zmniejszona ilość siatek, gwoździ i
skobli zwiększa pulę OTL,
b) jeżeli Zamawiający zmieni miesiąc dostawy na wcześniejszy bez zmiany ilości siatek, gwoździ i skobli
określonej w harmonogramie - zastosowanie mają odpowiednio ust. 4 lit. b i c,
c) jeżeli Zamawiający zmieni miesiąc dostawy na późniejszy bez zmiany ilości siatek, gwoździ i skobli
określonej w harmonogramie - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę do dnia wskazanego przez
Zamawiającego.
6. Wskazana w SIWZ ilość siatek, gwoździ i skobli wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter
szacunkowy. Ilość zamawianych siatek, gwoździ i skobli w trakcie realizacji Umowy może być mniejsza od ilości
siatek, gwoździ i skobli w SIWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do
Zamawiającego. Nie zamówienie 50% wartości siatek, gwoździ i skobli, liczonej odpowiednio dla danego typu
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określonego w § 3 ust. 1 umowy, w czasie trwania umowy nie powoduje obowiązku Zamawiającego do odbioru
niezrealizowanej wartości części zamówienia, ani jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania na koszt Wykonawcy, w niezależnym laboratorium,
w dowolnym czasie trwania umowy, jednego badania co do zgodności parametrów siatki określonych w
Załączniku nr 1 SIWZ, w kwocie nieprzekraczającej wartości 2000 zł.
8. Zamawiający, oprócz badań wymienionych w pkt. 7, zastrzega sobie prawo wykonania dowolnej liczby badań
siatek, gwoździ i skobli co do zgodności parametrów określonych w Załączniku nr 1 SIWZ. Badania powyższe
będą prowadzone przez niezależne laboratorium wskazane przez Zamawiającego. Jeżeli wynik badań okaże
się negatywny (siatki, gwoździe i skoble nie spełniają wymogów określonych w Załączniku nr 1 SIWZ) koszt
badania pokrywa Wykonawca, jeżeli wynik badań okaże się pozytywny (siatki, gwoździe i skoble spełniają
wymogów określonych w Załączniku nr 1 SIWZ), koszt badań pokrywa Zamawiający.
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Gwarancja – 40 %
Powinno być:
1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Gwarancja – 40 %
2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu
umowy, w szczególności koszt transportu i ubezpieczenia.
3. Zamawiający będzie wypłacał wynagrodzenie sukcesywnie na podstawie faktur VAT, wystawianych przez
Wykonawcę na dane:
Nabywca: Ośrodek Transportu Leśnego
Adres: ul. Szpitalna 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 599-000-33-41
4. Każdorazowo podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest potwierdzony przez Odbiorcę
protokół odbioru ilościowo-jakościowego danej partii siatki, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 4 do Umowy, który winien być dołączony do faktury.
5. Strony ustalają jako formę płatności przelew na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w terminie
21 dni kalendarzowych od daty otrzymania kompletu dokumentów przez Zamawiającego tj. oryginału faktury i
protokołu odbioru ilościowo-jakościowego (pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub faksem).
6. Strony ustalają za dzień zapłaty dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 21/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/11/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 10:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

