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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:  Gmina Zagnańsk Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Zagnańsk

Miejscowość:  Zagnańsk Kod pocztowy:  26-050 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 413001322-44

Osoba do kontaktów:  Krzysztof Piotrowswki-Wójcik

E-mail:  kww1@poczta.onet.pl Faks:  +48 413001373

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.zagnansk.biuletyn.net

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


PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

2 / 7

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Zagospodarowanie centrum Zagnańska poprzez wykonanie nasadzeń roślin w ramach projektu Rewitalizacja
miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej

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

1.Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie centrum Zagnańska poprzez wykonanie nasadzeń roślin w
ramach projektu Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej.
1.1Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nasadzenia szaty roślinnej w wybranych rejonach centrum Zagnańska
w ramach rewitalizacji tej miejscowości.
I.Obszar 1.2 – Skarpa pomiędzy pawilonami handlowymi, a parkingiem; pas zieleni między parkingiem, a
chodnikiem. (Ul. Turystyczna)
Na powyższym obszarze należy nasadzić:
1. Berberys Thunberga (Berberis thunbergii „Admiration”) - 40 szt,
2. Pięciornik krzewiasty(Potentilla fruticosa”Goldteppich”) - 73 szt,
3. Róża (Rosa „Dart’s Defender”) - 83 szt,
4. Tawuła japońska (Spiraea japonica „Goldflame”) – 48 szt,
5. Tawuła japońska (Spiraea japonica „Golden Princess”) – 77 szt,
6. Tawuła gęstokwiatowa (Spiraea „Densiflora”) – 61 szt,
7. Trzmielina Fortune’a (Euonymus fortunei „Emerald Gaiety”) – 134 szt,
8 .Dereń kanadyjski (Corpus canadenis) -153 szt,
9. Żywotnik zachodni (Thuja occiedentalis „Smaragd”) – 1 szt,
10. Jałowiec płożący ( Juniperus horizontalis „Wiltonii” 16 szt,
11. Runianka japońska ( Pachysandra terminalis „Green carpet”) -158 szt
Pozostałe roboty według przedmiaru
II.Obszar 1.3 – Skwer u zbiegu ul. Turystycznej i ul. Spacerowej, przy drugiej części centrum handlowego
otoczony murem oporowym. Powyższy murek należy wyremontować.
Na powyższym obszarze należy nasadzić:
1.Berberys Thunberga (Berberis thunbergii „Atropurpurea Nana”) - 60 szt,
2. Irga Dammera (Cotoneaster dammeri „Major”) - 38 szt,
3. Miskant cukrowy (Miscanthus sacchariflorus) - 4 szt,
4. Tawuła gęstokwiatowa (Spiraea „Densiflora”) -78 szt,
5. Tawuła japońska (Spiraea japonica „Goldflame”) – 139 szt,
6.Tawuła japońska (Spiraea japonica „Little Princess” )-297 szt,
7. Trzmielina Fortune’a (Euonymus fortunei „Coloratus”) -370 szt,
8. Rozplenica japońska (Pennisetum alopecuroides) – 19 szt,
9. Kostrzewa Gautiera -160 szt,
10 Kostrzewa sina (Festuca glauca) 267 szt,
10 rośliny skrzynkowe -Ostnica cieniutka (Stipa tenuissima)- 42 szt.
Pozostałe roboty według przedmiaru
III.Obszar 1.4 – Teren od stacji paliw Orlen do zjazdu na ul. Rzemieślnicza, pomiędzy chodnikiem, a
ogrodzeniami nieruchomości
Na powyższym obszarze należy nasadzić:
1. Berberys Thunberga (Berberis thunbergii „Green Carpet”) – 88szt,
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2. Irga karłowata (Cotoneaster perpusillus”) -63 szt,
3. Trzmielina Fortune’a (Euonymus fortunei „Emerald Gaiety”) – 645 szt,
4. Tawuła japońska (Spiraea japonica „Goldmound” )-18 szt,
5. Dereń biały (Corpus alba „Spaethii”) – 39 szt,
6. Pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius „Luteus””) – 9 szt,
7. Pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius „Diabolo”) – 12 szt,
8. Śliwa wiśniowa (Prunus cerasifera „Pissardii”) – 8 szt.
9. Bluszcz pospolity (Hedera helix) -68 szt,
10. Funkia Fortune’a (Hosta fortunei „Aureomarginata”) – 72 szt
11 Parzydło leśne ( Aruncus dioicus) – 99 szt,
12 Żurawka drobnokwiatowa (heuchera micrantha „Palace Purple”) -258 szt,
13 Runianka japońska (pachysandra terminalis) - 499 szt.
Pozostałe roboty według przedmiaru
IV.Obszar 1.5 – Skwer u zbiegu ul. Turystycznej i ul. Spacerowej oraz wjazdu do dawnej apteki Państwa
Wolskich.
Na powyższym obszarze należy nasadzić:
1 Berberys Thunberga (Berberis thunbergii „Admiration”) -76 szt,
2. Irga Dammera (Cotoneaster dammeri „Major”) – 37 szt,
3 Tawuła japońska (Spiraea japonica „Little Princess” ) - 94 szt.
4 Tawuła japońska (Spiraea japonica „Golden Princess” )- 98 szt.
5.Kostrzewa sina(Festuca glauca) -130 szt.
Pozostałe roboty według przedmiaru
V.Obszar 2.1 – Teren wjazdu do Technikum Leśnego do pierwszego wjazdu na parking przy Urzędzie Gminy w
Zagnańsku między chodnikiem, a ogrodzeniem Technikum Leśnego.
Obszar 2.2 – Skarpa od chodnika do ogrodzenia działki Państwa Hajdasów oraz działki Państwa Wolskich.
(Odcinek od skrzyżowania drogi powiatowa 0296T z drogą wojewódzka nr 750 do skrzyżowania drogi
powiatowej z droga gminą nr 004573 T „ul. Borek”)
Na powyższych obszarach należy nasadzić:
1 Śliwa wiśniowa (Prunus cerasifera „Pissardii”) -2 szt,
2. Wiśnia piłkowana ( Prunus serrulata „Kanzan”) - 2 szt,
3 Dereń biały (Corpus alba „Spaethii”) – 4 szt,
4 Irga Dammera (Cotoneaster dammeri „Major”) – 39 szt,
5 Berberys Thunberga (Berberis thunbergii „Green Carpet”) -59 szt,
6 Berberys Thunberga (Berberis thunbergii „Atropurpurea Nana”) - 186 szt,
7. Krzewuszka cudowna (Weigela florida „Nana Purpurea” ) – 4 szt,
8 Pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius „Luteus””) 5 szt,
9 Tawuła japońska (Spiraea japonica „Goldmound” ) 228 szt,
10. Tawuła japońska (Spiraea japonica „Crispa” ) – 22 szt,
11. Tawuła van Houtte’a (Spiraea x vanhouttei) - 8szt,
12 Trzmielina Fortune’a (Euonymus fortunei „Coloratus”) – 241 szt,
13 Trzmielina Fortune’a (Euonymus fortunei „Emerald’n Gold”) – 145 szt,
14 Trzmielina Fortune’a (Euonymus fortunei „Emerald Gaiety”) – 87 szt,
15 Trzmielina Fortune’a (Euonymus fortunei „Candale Gold”) – 52 szt,
16 Śnieguliczka Doorenbosa ( Symphoricarpos doorenbosii „Mother of Pearl” - 24 szt,
17 Jałowiec łuskowy ( Juniperus squamata „Blue Carpet” -22 szt,
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18 Bluszcz pospolity (Hedera helix) – 104 szt,
19 Winobluszcz pięciolistny (Parthencissus quinquefolia var. Murorum) – 6 szt,
20 Bylica Stellera ( Artemisia Stelleriana) -14 szt,
21 Funkia (Hosta hybrida „Patriot”) – 67 szt,
22 Parzydło leśne ( Aruncus dioicus) -25 szt,
23 Przywrotnik ostroklapowy (Alchemilla molis )-14 szt,
24. Bodziszek kantabryjski (Geranium x cantabrigense) 589 szt,
25 Tawuła Arendsa (Astilbe x arendsii )-24 szt,
26 Dąbrówka rozłogowa ( Ajuga reptans „Antropurpurea”) -24 szt,
27 Żurawka drobnokwiatowa (heuchera micrantha „Palace Purple”)- 219 szt,
Pozostałe roboty według przedmiaru:
VI.Obszar 4.1 – Teren w sąsiedztwie Magazynu Towarów Masowych GS i bocznicy do granicy działki kolejowej.
Na powyższym obszarze należy nasadzić:
1 Dereń biały (Corpus alba „Spaethii”) – 14 szt,
2 Berberys Thunberga (Berberis thunbergii „Atropurpurea Nana”) – 40 szt,
3. Berberys ottawski( Berberis x ottawensis „Superba”) -2 szt,
4 Trzmielina Fortune’a (Euonymus fortunei „Coloratus”) -147 szt.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45112710  
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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)
B.271.7.2012.BIO

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_krisw1
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-074363   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
28/05/2012  (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:
I.3)

Zamiast:
usługi związane z terenami zielonymi
- nasadzenia

Powinno być:
Ogólne usługi publiczne

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)

Zamiast:
461590.44

Powinno być:
307.726.96

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
V.4)

Zamiast:
614991.81

Powinno być:
922487.71

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
V.4)

Zamiast:
461590.44

Powinno być:
307.726.96

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

Zamiast: Powinno być:

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:
VI.3.1)

Tekst do dodania:

Krajowa Izba Odwoławcza
Ul.Postępu 17A
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Warszawa 02-676
+48 224587777

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-074864
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