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Strona Internetowa Zamawiającego

Dotyczy: Zmiana treści SIWZ w postępowaniu na Wykonywanie usług z zakresu
gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gorlice w roku 2021

1. Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej w 
skrócie „PZP” zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w zakresie załączników o numerach 6-11 (strony 263-
274 SIWZ). W załącznikach omyłkowo określono nazwę postępowania:

jest: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa 
Gorlice w roku 2020”

winno być: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie 
Nadleśnictwa Gorlice w roku 2021”

2. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
3. Zamawiający zamieści treść załącznika na stronie internetowej, na której jest 

zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 
ust. 4 PZP.

                                                         

                                                    Z wyrazami szacunku

Józef Legutko

Nadleśniczy
(podpisano elektronicznie)

Załączniki:

1. Załącznik nr 6 do SIWZ

2. Załącznik nr 7 do SIWZ

3. Załącznik nr 8 do SIWZ

4. Załącznik nr 9 do SIWZ

5. Załącznik nr 10 do SIWZ

6. Załącznik nr11 do SIWZ
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)

_____________________________________________, dnia _____________ r.

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY 
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu __________________________________________________________________ z siedzibą w 
__________________________________ oświadczam, że ww. podmiot trzeci zobowiązuje się, na zasadzie 
art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 
r. poz. 1843 z późn. zm.) udostępnić wykonawcy przystępującemu do postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie 
usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gorlice w roku 2021” Pakiet 
________ (dalej: „Postępowanie”), tj. 
__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ z siedzibą w 
____________________________________________ (dalej: „Wykonawca”), następujące zasoby: 

-_______________________________________________________,

-_______________________________________________________,

-_______________________________________________________,

-_______________________________________________________,

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w Postępowaniu: 

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w 
następujący sposób: __________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 

W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________. 

Ww. podmiot trzeci, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Z Wykonawcą łączyć nas będzie ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________. 

________________________________
(podpis)

Dokument może być podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez podmiot trzeci, na zdolnościach którego wykonawca polega

lub 

może być podpisany podpisem własnoręcznym i 
przekazany w elektronicznej kopii dokumentu 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez podmiot trzeci, na zdolnościach którego wykonawca polega
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(Nazwa i adres wykonawcy)

_____________________________________________, dnia _____________ r.

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI 
LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usług z zakresu 
gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gorlice w roku 2021” Pakiet ______, w nawiązaniu 
do art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Ja niżej podpisany

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie przynależy do 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 ofertę w przedmiotowym 
postępowaniu*

 oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję przynależy do 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.) wraz z wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym 
postępowaniu  tj. (podać nazwę i adres)*:

_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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Jednocześnie wskazuję, że 

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________**

________________________________
(podpis)

Dokument może być podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez wykonawcę

lub 

może być podpisany podpisem własnoręcznym i 
przekazany w elektronicznej kopii dokumentu 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez wykonawcę

* należy skreślić odpowiedni kwadrat, 

** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca 
może przedstawić wyjaśnienia i dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(Nazwa i adres wykonawcy)

_____________________________________________, dnia _____________ r.

OŚWIADCZENIE 
W SPRAWIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

OKREŚLONYCH W ART. 24 UST. 1 PKT 15 i 22 PZP ORAZ 
W ART. 24 UST. 5 PKT 5 - 8 PZP

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usług z zakresu 
gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gorlice w roku 2021”, Pakiet ___, 

Ja niżej podpisany ______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

oświadczam, że: 

- w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie orzeczono tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

- w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

- w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku 
sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie 
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z 
późn. zm. – „PZP”), tj. za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie 
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przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 
wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

- w stosunku do osób wskazanych art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP, nie wydano wyroku sądu 
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie 
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP, tj. za 
wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, 
jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 
grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

- w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano ostatecznej decyzji 
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP;

- Wykonawca, którego reprezentuję nie zalega z opłacaniem 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.);

________________________________
(podpis)

Dokument może być podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez wykonawcę

lub 

może być podpisany podpisem własnoręcznym i 
przekazany w elektronicznej kopii dokumentu 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez wykonawcę
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(Nazwa i adres wykonawcy)

_____________________________________________, dnia _____________ r.

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gorlice w roku 2021”, Pakiet ___, 

Ja niżej podpisany _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest 
krótszy – w tym okresie) wykonał następujące usługi:
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Termin wykonania usługi
(dzień/miesiąc/rok)

Lp
.

Podmiot, na rzecz 
którego usługa 

została wykonana 
(nazwa, siedziba) początek koniec

Rodzaj 
wykonanych usług

Wartość brutto 
wykonanych 

usług

________________________________
(podpis)

Dokument może być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez wykonawcę lub 
może być podpisany podpisem własnoręcznym i przekazany w elektronicznej kopii dokumentu 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę
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Załącznik nr 10 do SIWZ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(Nazwa i adres wykonawcy)

_____________________________________________, dnia _____________ r.

WYKAZ OSÓB

 SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gorlice w roku 2021”, Pakiet ___, 

Ja niżej podpisany _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:
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L.p. Imię i nazwisko Zakres wykonywanych 
czynności

Kwalifikacje zawodowe.
Uprawnienia

Podstawa do 
dysponowania osobami

________________________________
(podpis)

Dokument może być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez wykonawcę lub 
może być podpisany podpisem własnoręcznym i przekazany w elektronicznej kopii dokumentu 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę
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Załącznik nr 11 do SIWZ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(Nazwa i adres wykonawcy)

_____________________________________________, dnia _____________ r.

WYKAZ 
URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gorlice w roku 2021”, Pakiet ___, 

Ja niżej podpisany _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, będzie realizować zamówienie za pomocą następujących urządzeń technicznych:
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________________________________
(podpis)

Dokument może być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez wykonawcę lub 
może być podpisany podpisem własnoręcznym i przekazany w elektronicznej kopii dokumentu 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę

L.p. Rodzaj 
urządzenia

Opis urządzenia
(marka, model, numer seryjny)

Podstawa 
dysponowania
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