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Stuposiany, 26.01.2022 r.

Zn.spr.: SA.270.1.6.2021

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: Zmiany treści ogłoszenia i SWZ Utrzymanie zagrody pokazowej 
i aklimatyzacyjnej w Mucznem od 01.02.2022 do 30.04.2023 r, Koszenie łąk 
i uprawa poletek żerowych w 2022 roku” w ramach realizacji projektu 
pn. „Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce”.

Zawiadamiam, że zmieniono dokumenty w w/w postępowaniu. Poniżej zakres zmian.

Zmiany dokonane w Ogłoszeniu o zamówieniu:

Pkt 3.15 w części dot. RODO: ppkt 1 zmiana nazwy i nr sprawy 
Jest:
„Utrzymanie zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej w Mucznem od 01.01.2022 do 
30.04.2023 r, Koszenie łąk i uprawa poletek żerowych w 2022 roku” w ramach realizacji 
projektu pn. „Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce”. 270.1.5.2021 prowadzonym w 
trybie podstawowym;

Powinno być:
„Utrzymanie zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej w Mucznem od 01.02.2022 do 
30.04.2023 r, Koszenie łąk i uprawa poletek żerowych w 2022 roku” w ramach realizacji 
projektu pn. „Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce”. 270.1.6.2021 prowadzonym w 
trybie podstawowym;

Zmiana terminu składania ofert
Jest: 
27.01.2022 godz. 9:00

Powinno być:
31.01.2022 godz. 9:00

Zmiana terminu otwarcia ofert
Jest: 
27.01.2022 godz. 9:05
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Powinno być:
31.01.2022 godz. 9:05 

Zmiany w SWZ

Zmiana terminu składania ofert
Jest: 
27.01.2022 godz. 9:00

Powinno być:
31.01.2022 godz. 9:00

Zmiana terminu otwarcia ofert
Jest: 
27.01.2022 godz. 9:05

Powinno być:
31.01.2022 godz. 9:05 
 

Zmiana punktu 6.1 w zakresie numeracji załączników:
W podpunkcie 6.1 b)
Jest:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), 
wykształcenia (w stosunku do osób nadzoru) niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę 
do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ),

Powinno być:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), 
wykształcenia (w stosunku do osób nadzoru) niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę 
do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ), 

W podpunkcie 6.1 c)
Jest:
wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia 
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór 
wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ)
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Powinno być:
wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia 
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór 
wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ)

W podpunkcie 6.1 d)
Jest:
oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym 
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego 
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia 
Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku 
przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 7 do SWZ)

Powinno być: 
oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym 
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego 
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia 
Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku 
przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ)

W podpunkcie 6.1 h)
Jest:
oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 
mowa w pkt 9.1 lit. a) niniejszej SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do 
orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 
zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi 
wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 109 ust. 
1 pkt 1 PZP odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), - (wzór oświadczenia  
o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4 do SWZ).

Powinno być:
oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 
mowa w pkt 9.1 lit. a) niniejszej SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do 
orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 
zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi 
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wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 109 ust. 
1 pkt 1 PZP odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), - (wzór oświadczenia  
o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 do SWZ).

Zmiana punktu 6.2 w zakresie numeracji załączników:
W podpunkcie 6.2 1)
Jest:
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, 
że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: (1) zakres 
dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; (2) sposób i 
okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w jakim zakresie 
podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. Przykładowy wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi 
załącznik nr 8 do SWZ.

Powinno być:
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, 
że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: (1) zakres 
dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; (2) sposób i 
okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w jakim zakresie 
podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. Przykładowy wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi 
załącznik nr 7 do SWZ.
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Zmiana załącznika  nr 1 (formularz oferty) do SWZ
Jest:
6. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami i warunkami 
określonymi przez zamawiającego w Ogłoszeniu przez okres od 1.01.2022 
do 30.04.2023 lub od rozpoczęcia realizacji umowy

Powinno być:
6. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami i warunkami 
określonymi przez zamawiającego w Ogłoszeniu przez okres od 1.02.2022 
do 30.04.2023 lub od rozpoczęcia realizacji umowy

Zmiana numeru sprawy w Załączniku 1a (Kosztorys ofertowy) do SWZ
Jest: 
Załącznik nr 1a do SWZ nr: .270.1..5.2021,

Powinno być:
Załącznik nr 1a do SWZ nr: .270.1.6.2021 

Zmiana wiersza w Załączniku nr 1a (Kosztorys ofertowy) do SWZ
Jest:

ZAGRODA Obsługa 
zagrody 
żubrów 

 m-c  16

Powinno być:
ZAGRODA  obsługa 

zagrody 
żubrów 

 m-c  15

Zmiana numeru załącznika Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia
Jest:
Załącznik nr 5 – Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia

Powinno być:
Załącznik nr 4 – Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia

Zmienione SWZ wraz z załącznikami, zamieszczono na stronie postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/563497

W związku ze zmianami przedłużono termin składania ofert do 31.01.2022 godz. 9.00.

Zmieniono termin otwarcia ofert na 31.01.2022 godz. 9.05.

Ewa Tkacz
Nadleśniczy

https://platformazakupowa.pl/transakcja/563497
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