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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:
III.2.1)Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki z art. 22 ust. 1
oraz nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 oraz art.
24 ust. 2 pkt 5 ustawy z 29.1.2004
– Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca może powołać się przy
wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy.
1. Podstawą oceny, czy Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z
postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 Pzp są następujące
dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia złożone wraz z ofertą
(wzór oświadczenia – załącznik nr
3);
b) aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki z art. 22 ust. 1
oraz nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 oraz art.
24 ust. 2 pkt 5 ustawy z 29.1.2004
– Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca może powołać się przy
wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy.
1. Podstawą oceny, czy Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z
postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 Pzp są następujące
dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia złożone wraz z ofertą
(wzór oświadczenia – załącznik nr
3);
b) aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
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i informacji o działalności
gospodarczej (jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewiden-cji) wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
ofert. Z odpisu tego powinno w
szczególności wynikać, iż wobec
Wykonawcy nie zachodzą przesłanki
wykluczenia na podstawie art. 24 ust
1 pkt 2 Pzp (według przywołanego
przepisu wykluczeniu podlegają
wykonawcy, w stosunku do których
otwarto likwidację lub których
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego);
c) aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenie, że
uzyskał prze-widziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed terminem składania
ofert;
d) aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed terminem
składania ofert;
e) aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–
8 ustawy Pzp (w odniesieniu do
osób prawnych – dotyczy wszystkich
urzę-dujących członków władz),
wystawione nie wcześniej niż 6

i informacji o działalności
gospodarczej (jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewiden-cji) wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
ofert. Z odpisu tego powinno w
szczególności wynikać, iż wobec
Wykonawcy nie zachodzą przesłanki
wykluczenia na podstawie art. 24 ust
1 pkt 2 Pzp (według przywołanego
przepisu wykluczeniu podlegają
wykonawcy, w stosunku do których
otwarto likwidację lub których
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego);
c) aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenie, że
uzyskał prze-widziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed terminem składania
ofert;
d) aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed terminem
składania ofert;
e) aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–
8 ustawy Pzp (w odniesieniu do
osób prawnych – dotyczy wszystkich
urzę-dujących członków władz),
wystawione nie wcześniej niż 6



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

6 / 13

miesięcy przed terminem składania
ofert.
Jeżeli w przypadku, wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–
8 Pzp mają miejsce zamieszkania
poza terytorium RP, wykonawca
składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w powołanych
przepisach (wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert),
z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń
zastępuje je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem;
f) aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy Pzp, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem składania ofert;
g) aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10
i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem składania ofert;
2. Podstawą oceny, czy Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z
postępowania na podstawie art.
24 ust 2 pkt 5 Pzp są następujące
dokumenty:
a) informacja Wykonawcy o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o
ochronie konkurencji konsumentów
lub
b) lista podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, co
Wykonawca.
Poleganie na zasobach podmiotu
trzeciego. Zgodnie z art. 26 ust 2b
Pzp Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,

miesięcy przed terminem składania
ofert.
Jeżeli w przypadku, wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–
8 Pzp mają miejsce zamieszkania
poza terytorium RP, wykonawca
składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w powołanych
przepisach (wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert),
z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń
zastępuje je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem;
f) aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy Pzp, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem składania ofert;
g) aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10
i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem składania ofert;
2. Podstawą oceny, czy Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z
postępowania na podstawie art.
24 ust 2 pkt 5 Pzp są następujące
dokumenty:
a) informacja Wykonawcy o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o
ochronie konkurencji konsumentów
lub
b) lista podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, co
Wykonawca.
Poleganie na zasobach podmiotu
trzeciego. Zgodnie z art. 26 ust 2b
Pzp Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
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potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących
ich stosunków. Oznacza to, iż
składając oświadczenie, którego
wzór zawiera załącznik nr 2 do
SIWZ oraz przedkładając dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, o których
mowa w rozdziale VIII pkt 5 i 7
SIWZ, Wykonawca może wziąć pod
uwagę zasoby podmiotu trzeciego,
z którym wiąże go jakiś stosunek
prawny.
W takiej sytuacji, Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić wraz
z ofertą pisemne zobowiązanie
podmiotu trzeciego do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia
(według wzoru – załącznik nr 8;
zamawiający dopuszcza złożenie
dokumentu odbiegającego od wzoru,
pod warunkiem, że dokument ten
będzie zawierał co najmniej te
informacje, które wskazano w treści
wzoru stanowiącego załącznik nr 8).
Jeżeli podmiot trzeci, na zasobach
którego Wykonawca polega, będzie
brał udział w realizacji zamówienia,
Zamawiający wymaga wykazania,
że w stosunku do tego podmiotu nie
zachodzą okoliczności skutkujące
wykluczeniem z postępowania na
podstawie art. 24 ust 1 PZP. W tym
celu Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty oświadczenie
podmiotu trzeciego o braku podstaw
do wykluczenia (według wzoru
oświadczenia – załącznik nr 3) oraz
dokumenty potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia, o których
mowa w rozdziale VIII pkt 8 SIWZ.
Wykonawca zagraniczny. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
1) w rozdziale VIII pkt 8 lit. b–d.
oraz f. SIWZ składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:

potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego
łączących ich stosunków. Oznacza
to, iż składając oświadczenie,
którego wzór zawiera załącznik
nr 2 do SIWZ oraz przedkładając
dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w
rozdziale VIII pkt 5 i 7 SIWZ oraz
sekcji III 2.1 pkt. 1 ust. a) i sekcji
III 2.3 niniejszego ogłoszenia,
Wykonawca może wziąć pod uwagę
zasoby podmiotu trzeciego, z którym
wiąże go jakiś stosunek prawny.
W takiej sytuacji, Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić wraz
z ofertą pisemne zobowiązanie
podmiotu trzeciego do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia
(według wzoru – załącznik nr 8;
zamawiający dopuszcza złożenie
dokumentu odbiegającego od wzoru,
pod warunkiem, że dokument ten
będzie zawierał co najmniej te
informacje, które wskazano w treści
wzoru stanowiącego załącznik nr 8).
Jeżeli podmiot trzeci, na zasobach
którego Wykonawca polega, będzie
brał udział w realizacji zamówienia,
Zamawiający wymaga wykazania,
że w stosunku do tego podmiotu nie
zachodzą okoliczności skutkujące
wykluczeniem z postępowania na
podstawie art. 24 ust 1 PZP. W tym
celu Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty oświadczenie
podmiotu trzeciego o braku podstaw
do wykluczenia (według wzoru
oświadczenia – załącznik nr 3) oraz
dokumenty potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia, o których
mowa w rozdziale VIII pkt 8 SIWZ
oraz sekcji III 2.1 pkt. 1 niniejszego
ogłoszenia.
Wykonawca zagraniczny. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
1) w rozdziale VIII pkt 8 lit. b–d.
oraz f. SIWZ oraz sekcji III 2.1 pkt. 1
ust. b-d) i f) niniejszego ogłoszenia
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w rozdziale VIII pkt 8 lit. e. i
g. SIWZ składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której doku-menty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4–8, 10 i 11 Pzp.
Dokumenty, o których mowa w pkt.
1) lit. a i c oraz pkt. 2) powyżej,
powinny być wy-stawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt.
1) lit. b powyżej, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w
pkt. 1) i 2) powyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. Zapis
akapitu poprzedzającego stosuje się
odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do
treści dokumentu złożonego przez
Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych

składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w rozdziale VIII pkt 8 lit. e. i g.
SIWZ oraz sekcji III 2.1 pkt. 1 ust. e)
i g) niniejszego ogłoszenia składa
zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,
10 i 11 Pzp. Dokumenty, o których
mowa w pkt. 1) lit. a i c oraz pkt. 2)
powyżej, powinny być wy-stawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt.
1) lit. b powyżej, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w
pkt. 1) i 2) powyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. Zapis
akapitu poprzedzającego stosuje się
odpowiednio.
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organów odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego
dokumentu.
Formy dokumentów. Dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia a także
potwierdzające, że oferowany
przedmiot zamówienia spełnia
wymagania określone przez
zamawiającego są składane w
oryginale lub kopii poświadczonej
za godność z oryginałem
przez wykonawcę. Dokumenty
elektroniczne powinny być opatrzone
przez wykonawcę bezpiecznym
podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
Kopie dokumentów dotyczących
podmiotu wspólnie z wykonawcą
ubiegającego się o udzielenie
zamówienia oraz podmiotu trzeciego
udostępniającego swe zasoby
poświadcza za zgodność ten
podmiot.
Jeżeli osoba podpisująca ofertę
działa jako pełnomocnik Wykonawcy,
do oferty powinno być dołączone
pełnomocnictwo (oryginał lub
odpis notarialnie poświadczony). Z
przedstawionego pełnomocnictwa
powinno jednoznacznie wynikać
upoważnienie do podpisania oferty.

W przypadku wątpliwości co do
treści dokumentu złożonego przez
Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego
dokumentu.
Formy dokumentów. Dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia a także
potwierdzające, że oferowany
przedmiot zamówienia spełnia
wymagania określone przez
zamawiającego są składane w
oryginale lub kopii poświadczonej
za godność z oryginałem
przez wykonawcę. Dokumenty
elektroniczne powinny być opatrzone
przez wykonawcę bezpiecznym
podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
Kopie dokumentów dotyczących
podmiotu wspólnie z wykonawcą
ubiegającego się o udzielenie
zamówienia oraz podmiotu trzeciego
udostępniającego swe zasoby
poświadcza za zgodność ten
podmiot.
Jeżeli osoba podpisująca ofertę
działa jako pełnomocnik Wykonawcy,
do oferty powinno być dołączone
pełnomocnictwo (oryginał lub
odpis notarialnie poświadczony). Z
przedstawionego pełnomocnictwa
powinno jednoznacznie wynikać
upoważnienie do podpisania oferty.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Warunek dotyczący posiadania
wiedzy i doświadczenia będzie
spełniony wówczas, gdy Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie wykonał co najmniej
5 (pięć) opracowań swoim rodzajem

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Warunek dotyczący posiadania
wiedzy i doświadczenia będzie
spełniony wówczas, gdy Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie wykonał co najmniej
5 (pięć) opracowań swoim rodzajem
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odpowiadających przedmiotowi
zamówienia. Za odpowiadającą
rodzajem Zamawiający uzna
usługę wykonania projektu PZO
dla obszaru Natura 2000 lub planu
ochrony dla innych form ochrony
przyrody (np. parku narodowego
lub rezerwatu przyrody), w którym
to planie określono cele i działania
ochronne dla przedmiotów ochrony
wymienionych w załącznikach
I, II i IV dyrektywy siedliskowej
(Dyrektywa Rady 92/43/EWG
z 21.5.1992 w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory – DU UE L 206 z
22.7.1992 z p. zm.).
Spełnianie przez Wykonawcę
warunku wiedzy i doświadczenia
Zamawiający oceni na podstawie
następujących dokumentów:
a. oświadczenia złożonego wraz
z ofertą (wzór oświadczenia –
załącznik nr 2);
b. wykazu wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych
głównych usług, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie (wzór dokumentu
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ)
wraz z podaniem ich przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane.
Wykonawca zobowiązany jest
wskazać w wykazie co najmniej pięć
usług (opracowań) swoim rodzajem
odpowiadających przedmiotowi
zamówienia (dotyczy wszystkich za-
dań), dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz z po-świadczeniem
należytego wykonania tych usług.
Warunek dysponowania
odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia
będzie spełniony wówczas, gdy
Wykonawca wyka-że, że dysponuje
następującymi osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
a) koordynatorem projektu PZO,
który powinien posiadać:

odpowiadających przedmiotowi
zamówienia. Za odpowiadającą
rodzajem Zamawiający uzna
usługę wykonania projektu PZO
dla obszaru Natura 2000 lub planu
ochrony dla innych form ochrony
przyrody (np. parku narodowego
lub rezerwatu przyrody), w którym
to planie określono cele i działania
ochronne dla przedmiotów ochrony
wymienionych w załącznikach
I, II i IV dyrektywy siedliskowej
(Dyrektywa Rady 92/43/EWG
z 21.5.1992 w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory – DU UE L 206 z
22.7.1992 z p. zm.).
Spełnianie przez Wykonawcę
warunku wiedzy i doświadczenia
Zamawiający oceni na podstawie
następujących dokumentów:
a. oświadczenia złożonego wraz
z ofertą (wzór oświadczenia –
załącznik nr 2 do SIWZ) sekcja III 2.2
niniejszego ogłoszenia;
b. wykazu wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych
głównych usług, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie (wzór dokumentu
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ)
wraz z podaniem ich przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane.
Wykonawca zobowiązany jest
wskazać w wykazie co najmniej pięć
usług (opracowań) swoim rodzajem
odpowiadających przedmiotowi
zamówienia (dotyczy wszystkich za-
dań), dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz z po-świadczeniem
należytego wykonania tych usług.
Warunek dysponowania
odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia
będzie spełniony wówczas, gdy
Wykonawca wyka-że, że dysponuje
następującymi osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
a) koordynatorem projektu PZO,
który powinien posiadać:
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— wyższe wykształcenie
przyrodnicze (biologia) lub pokrewne
(rolnicze, leśne, medyczne),
— doświadczenie w zakresie
kierowania zespołem lub różnymi
zespołami autorskimi (ekspertami)
sporządzającymi projekty PZO dla
obszarów Natura 2000 lub plany
ochrony dla innych form ochrony
przyrody (np. parki narodowe lub
rezerwaty przyrody), w których to
planach określono cele i działania
ochronne dla przedmiotów ochrony
wymienionych w załącznikach
I, II i IV dyrektywy siedliskowej
(Dyrektywa Rady 92/43/EWG
z 21.5.1992 w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory — DUUE L 206 z
22.7.1992 z p. zm.) i
b) ekspertami – specjalistami ds.
przedmiotów ochrony siedlisk
przyrodniczych, gatunków roślin
i zwierząt. Za eksperta ds.
przedmiotów ochrony siedlisk
przyrodniczych, gatunków roślin i
zwierząt Zamawiający uzna osobę,
która posiada wykształcenie wyższe
w zakresie nauk przyrodniczych
(biologia) lub pokrewnych
(rolniczych, leśnych) oraz spełnia
przynajmniej jeden z poniższych
warunków:
— jest autorem lub współautorem
projektów PZO lub planów ochrony
dla obszarów Natura 2000 lub
innych przyrodniczych obiektów
chronionych (np. parki narodowe lub
rezerwaty przyrody) przynajmniej w
zakresie zgodnym z deklarowaną
specjalnością,
— jest autorem lub współautorem
ekspertyz (ocen lub opinii) w
zakresie zgodnym z deklarowaną
specjalnością, których celem była
ocena stanu zachowania lub ochrony
siedlisk przyrodniczych, gatunków
roślin lub zwierząt,
— jest autorem lub współautorem
projektu utworzenia obszaru Natura
2000, parku narodowego, rezerwatu
przyrody lub innego przyrodniczego
obszaru chronionego.
Dopuszcza się wypełnianie
obowiązków koordynatora projektu
PZO przez jednego z ekspertów.

— wyższe wykształcenie
przyrodnicze (biologia) lub pokrewne
(rolnicze, leśne, medyczne),
— doświadczenie w zakresie
kierowania zespołem lub różnymi
zespołami autorskimi (ekspertami)
sporządzającymi projekty PZO dla
obszarów Natura 2000 lub plany
ochrony dla innych form ochrony
przyrody (np. parki narodowe lub
rezerwaty przyrody), w których to
planach określono cele i działania
ochronne dla przedmiotów ochrony
wymienionych w załącznikach
I, II i IV dyrektywy siedliskowej
(Dyrektywa Rady 92/43/EWG
z 21.5.1992 w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory — DUUE L 206 z
22.7.1992 z p. zm.) i
b) ekspertami – specjalistami ds.
przedmiotów ochrony siedlisk
przyrodniczych, gatunków roślin
i zwierząt. Za eksperta ds.
przedmiotów ochrony siedlisk
przyrodniczych, gatunków roślin i
zwierząt Zamawiający uzna osobę,
która posiada wykształcenie wyższe
w zakresie nauk przyrodniczych
(biologia) lub pokrewnych
(rolniczych, leśnych) oraz spełnia
przynajmniej jeden z poniższych
warunków:
— jest autorem lub współautorem
projektów PZO lub planów ochrony
dla obszarów Natura 2000 lub
innych przyrodniczych obiektów
chronionych (np. parki narodowe lub
rezerwaty przyrody) przynajmniej w
zakresie zgodnym z deklarowaną
specjalnością,
— jest autorem lub współautorem
ekspertyz (ocen lub opinii) w
zakresie zgodnym z deklarowaną
specjalnością, których celem była
ocena stanu zachowania lub ochrony
siedlisk przyrodniczych, gatunków
roślin lub zwierząt,
— jest autorem lub współautorem
projektu utworzenia obszaru Natura
2000, parku narodowego, rezerwatu
przyrody lub innego przyrodniczego
obszaru chronionego.
Dopuszcza się wypełnianie
obowiązków koordynatora projektu
PZO przez jednego z ekspertów.
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Kwalifikacje przedmiotowe i liczba
ekspertów zależą od specyfiki
poszczególnych obszarów Natura
2000. Minimalne wymagania w tym
zakresie podano poniżej (wymagani
eksperci)
1. Leniec w Barbarce PLH040043
botanik;
2. Leniec w Chorągiewce
PLH040044 botanik.
Spełnianie przez Wykonawcę
warunku dysponowania
odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający oceni na pod-stawie
następujących dokumentów:
a) oświadczenia złożonego wraz
z ofertą (wzór oświadczenia –
załącznik nr 2);
b) wykazu osób, które będą
uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie
usług, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności,
wraz informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami (wzór
dokumentu stanowi załącznik nr 6 do
SIWZ).

Kwalifikacje przedmiotowe i liczba
ekspertów zależą od specyfiki
poszczególnych obszarów Natura
2000. Minimalne wymagania w tym
zakresie podano poniżej (wymagani
eksperci)
1. Leniec w Barbarce PLH040043
botanik;
2. Leniec w Chorągiewce
PLH040044 botanik.
Spełnianie przez Wykonawcę
warunku dysponowania
odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający oceni na pod-stawie
następujących dokumentów:
a) oświadczenia złożonego wraz
z ofertą (wzór oświadczenia –
załącznik nr 2 do SIWZ) sekcja III 2.2
niniejszego ogłoszenia;
b) wykazu osób, które będą
uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie
usług, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności,
wraz informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami (wzór
dokumentu stanowi załącznik nr 6 do
SIWZ).

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

Powinno być:
06/03/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
02/03/2015   Godzina: 10:10
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
06/03/2015   Godzina: 10:10
(dd/mm/rrrr)

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:
_____
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/02/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-018808
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