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 Nadleśnictwo Mielec

Mielec, 13.11.2020 r.
Zn.spr.: S.270.1.5.2020

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: 

S.270.1.5.2020 pod nazwą „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na 
terenie Nadleśnictwa Mielec w roku 2021.”

Zmiana treści SIWZ prowadząca do zmiany ogłoszenia o zamówieniu

W prowadzonym postępowaniu na znak sprawy: S.270.1.5.2020 na „Wykonywanie 
usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mielec w roku 2021”, 
zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje 
następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1)  w SIWZ pkt. 6.2 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

6.2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP dotyczące:

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu 
spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku 
dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji 
finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada 
środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż: 

I) dla Pakietu I  79 000,00 zł 

II) dla Pakietu II 97 000,00 zł 

III) dla Pakietu III 87 000,00 zł

IV) dla Pakietu IV 81 000,00 zł

V) dla Pakietu V 68 000,00 zł

VI) dla Pakietu VI 40 000,00 zł

VII) dla Pakietu VII 63 000,00 zł
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VIII) dla Pakietu VIII 41 000,00 zł

2) w SIWZ pkt. 6.2 ppkt 3 a) pkt. IV otrzymuje brzmienie:

6.2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP dotyczące:

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): 

IV) dla Pakietu IV

zrealizował lub realizuje, (przy czym w tym przypadku będzie 
liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) usługę 
lub usługi polegające na wykonywaniu prac z zakresu 
zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na łączną 
kwotę nie mniejszą niż 376 000,00 zł brutto.

3) w SIWZ pkt. 7.1 ppkt a) tiret 18 otrzymuje brzmienie:

7.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie 
obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia 
i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ): 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące 
wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone 
na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: 
„JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji 
(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy 
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE 
seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w załączniku 
nr 5 do SIWZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca 
sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.



Zasady związane z przesłaniem formularza JEDZ w formie 
dokumentu elektronicznego zostały opisane w rozdziale 8 SIWZ.

W JEDZ należy podać następujące informacje: 
- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. 

technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – informacje 
nt. usług wykonanych lub wykonywanych, (przy czym w tym 
przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu 
umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie) polegających na wykonywaniu prac z zakresu 
zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna (dla Pakietów 
I-VII), prac z zakresu gospodarki szkółkarskiej (dla Pakietu VIII) na 
kwotę nie mniejszą niż:
dla Pakietu I - 370 000,00 zł brutto 
dla Pakietu II - 454 000,00 zł brutto. 
dla Pakietu III - 404 000,00 zł brutto. 
dla Pakietu IV - 376 000,00 zł brutto. 
dla Pakietu V - 319 000,00 zł brutto. 
dla Pakietu VI - 188 000,00 zł brutto. 
dla Pakietu VII - 294 000,00 zł brutto
dla Pakietu VIII - 190 000,00 zł brutto. 

które podać należy w Części IV lit. C (pkt 1b) JEDZ; 

We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, 
na rzecz którego były wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy 
i jego siedziby), terminu wykonywania usługi (dat dziennych 
rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi), rodzaju wykonanych 
usług oraz wartości (brutto) wykonanych usług. 

4) w SIWZ pkt. 9.1 (Wymagania dotyczące wadium) otrzymuje brzmienie:

9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej 
poniżej dla Pakietów:

dla Pakietu I 2 400,00 zł 

dla Pakietu II 2 900,00 zł 

dla Pakietu III 2 600,00 zł

dla Pakietu IV 2 400,00 zł

dla Pakietu V 2 100,00 zł



dla Pakietu VI 1 200,00 zł

dla Pakietu VII 1 900,00 zł

dla Pakietu VIII 1 200,00 zł

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

5) w SIWZ w dziale 12 (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) pkt 
12.1 i pkt 12.2 otrzymują brzmienie:

12.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy 
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_mielec, na stronie dotyczącej 
odpowiedniego postępowania, do dnia 30.11.2020, godz. 10:00. Do oferty 
należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty. Po wypełnieniu 
Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych 
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. Oferta 
lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana 
elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za 
pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 
dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na 
platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak 
pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty. Za datę 
przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) 
w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” 
i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 
Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany 
i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

12.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2020 o godz. 10:30 za pośrednictwem 
https://platformazakupowa.pl w Nadleśnictwie Mielec, ul. Partyzantów 11, 39-
300 Mielec– w sali konferencyjno – wystawienniczej (budynek A).

Z poważaniem
Hubert Sobiczewski
Nadleśniczy

(podpisano elektronicznie)
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