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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 13
Gorzów Wielkopolski
66-400
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Lewandowsla
Tel.:  +48 887101300
E-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl 
Faks:  +48 957125045
Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gorzow.rdos.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody: "Bagno Leszczyny", "Goszczanowskie
Źródliska", "Woskownica" i "Mierkowskie Suche Bory" przy dofinansowaniu WFOŚiGW w Zielonej Górze
Numer referencyjny: WOF-I.261.7.2018.ML1

II.1.2) Główny kod CPV
90700000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie projektów planów ochronnych dla rezerwatów przyrody: „Bagno Leszczyny”, „Goszczanowskie
Źródliska”, „Woskownica” i „Mierkowskie Suche Bory”. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 części:
1. Wykonanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Leszczyny”;
2. Wykonanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Goszczanowskie Źródliska”;
3. Wykonanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Woskownica”;
4. Wykonanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mierkowskie Suche Bory”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

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

08/03/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES

mailto:sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl
http://gorzow.rdos.gov.pl/
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Logowanie jako klient TED eSender: rdos
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-019547
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 026-056706
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/02/2018

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: IV.2.2
Zamiast:
Termin składania ofert: 14/03/2018 czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Termin składnia ofert: 26/03/2018 godzina: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Warunki otwarcia ofert 21/03/2018
Powinno być:
Warunki otwarcia ofert: 26/03/2018
Numer sekcji: II.2.13
Zamiast:
-
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
1.1. Dla części 1 - Wykonanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Leszczyny” – 300,00 zł
1.2. Dla części 2 - Wykonanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Goszczanowskie Źródliska” –
350,00 zł
1.3. Dla części 3 - Wykonanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Woskownica” – 350,00 zł
1.4. Dla części 2 - Wykonanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mierkowskie Suche Bory” –
500,00 zł
2. Termin złożenia wadium: przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i poz. 2260).
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać tego przelewem na rachunek bankowy
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzów Wielkopolskim Narodowy Bank Polski O/O Zielona Góra
44101017040062621391200000 z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym na Wykonanie projektu
planu ochrony dla rezerwatu przyrody ………….……………………. (podać nazwę rezerwatu).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert.

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:56706-2018:TEXT:PL:HTML
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6. Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu musi zostać złożone w sekretariacie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 13 (I piętro) w zamkniętej kopercie opisanej
tak, jak oferta,
z dopiskiem „WADIUM” i być ważne przez cały okres związania ofertą.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści
winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie
Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu
powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od
wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od
wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
11. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w rozdziale VI ust. 2.3 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w poniższym ust. 12.1 w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2.3-4.2 niniejszego rozdziału SIWZ:
12.1 . pkt. 2.3. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
12.2 . pkt 3-4.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
12.3 . pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
13. Dokumenty, o których mowa w ust. 12.1. i 12.3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 12.2 powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
14. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 12, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed



4 / 4

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Podmioty trzecie: Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku
Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie innego podmiotu
powinno być podpisane przez osobę/osoby odpowiednio umocowane. Dokumenty poświadczające umocowanie
Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z zobowiązaniem podmiotu trzeciego. Wykonawca jest zobowiązany,
przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punktach 2.3. do 2.6 niniejszego
rozdziału SIWZ. Wykonawca składa także oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów, zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SIWZ.
7. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego
podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 7, nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 7.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki
cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) należy wraz
z ofertą złożyć pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenia lub dokumenty wymienione w SIWZ
składane są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w rozdziale VI ust. 1, ust. 2 pkt. 3-6, ust.
3 oraz ust. 4 SIWZ, które składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Jeżeli oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.


