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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec
Adres pocztowy: ul.Partyzantów 11
Miejscowość: Mielec
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 39-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Nadleśnictwo Mielec, Ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec,
E-mail: mielec@krosno.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 177476970
Faks:  +48 177476971
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mielec.krosno.lasy.gov.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mielec w roku 2021”
Numer referencyjny: 270.1.5.2020

II.1.2) Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 
pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – 
„Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, gospodarki szkółkarskiej, ochrony 
przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Mielec w roku 2021. 
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, 
gospodarki szkółkarskiej, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, wynikające z załącznika 
nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3 mają charakter szacunkowy. Opis standardu 
technologii wykonawstwa prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został 
zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty 
w załączniku nr 4 do SIWZ.

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

13/11/2020

mailto:mielec@krosno.lasy.gov.pl
http://www.mielec.krosno.lasy.gov.pl/
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nadmie
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-136366
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 203-493957
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/10/2020

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: II.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość
Zamiast:
Wartość bez VAT: 5 838 544.51 PLN
Powinno być:
Wartość bez VAT: 5 811 867.36 PLN
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio 
w załączniku nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3 mają charakter szacunkowy. Opis 
standardu technologii wykonawstwa prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia 
został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne 
(czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad 
procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
Rodzaj i ilość usług:
Z zakresu hodowli lasu: 67,87 HA, 32,51 TSZT, 57,65 KMTR.
Z zakresu pozyskania: 8 601,67 roboczo-godzin, zrywki: 6 954,00 m3, pozyskanie choinek: 5 H.
Z zakresu ochrony lasu: 138,00 H, 18,80 HM, 326,00 szt., 33,19 HA.
Prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 203,48 H; 2,90 HA.
Powinno być:
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio 
w załączniku nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3 mają charakter szacunkowy. Opis 
standardu technologii wykonawstwa prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia 
został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne 
(czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad 
procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
Rodzaj i ilość usług:
Z zakresu hodowli lasu: 67,87 HA, 32,51 TSZT, 68,76 KMTR.
Z zakresu pozyskania: 8 601,67 roboczo-godzin, zrywki: 6 954,00 m3, pozyskanie choinek: 5 H.
Z zakresu ochrony lasu: 138,00 H, 18,80 HM, 326,00 szt., 33,19 HA.
Prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 203,48 H; 2,90 HA.
Numer sekcji: II.2.4

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493957-2020:TEXT:PL:HTML
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Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio 
w załączniku nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3 mają charakter szacunkowy. Opis 
standardu technologii wykonawstwa prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia 
został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne 
(czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad 
procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
Rodzaj i ilość usług:
Z zakresu hodowli lasu: 95,63 HA, 113,58 TSZT, 28,21 KMTR.
Z zakresu pozyskania: 6 102,43 roboczo-godzin, zrywki: 5 698,00 m3, pozyskanie choinek: 7 H.
Z zakresu ochrony lasu: 338,00 H, 81,00 HM, 1 175,00 szt., 93,65 HA.
Prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 130,00 H.
Powinno być:
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio 
w załączniku nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3 mają charakter szacunkowy. Opis 
standardu technologii wykonawstwa prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia 
został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne 
(czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad 
procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
Rodzaj i ilość usług:
Z zakresu hodowli lasu: 95,63 HA, 113,58 TSZT, 28,21 KMTR.
Z zakresu pozyskania: 6 102,43 roboczo-godzin, zrywki: 5 698,00 m3, pozyskanie choinek: 7 H.
Z zakresu ochrony lasu: 338,00 H, 81,00 HM, 1 175,00 szt., 93,83 HA.
Prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 130,00 H.
Numer sekcji: II.2.6
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:
Wartość bez VAT: 865 785.78 PLN
Powinno być:
Wartość bez VAT: 836 170.08 PLN
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio 
w załączniku nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3 mają charakter szacunkowy. Opis 
standardu technologii wykonawstwa prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia 
został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne 
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(czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad 
procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
Rodzaj i ilość usług:
Z zakresu hodowli lasu: 56,83 HA, 82,38 TSZT, 29,82 KMTR.
Z zakresu pozyskania: 5 735,50 roboczo-godzin, zrywki: 5 012,00 m3, pozyskanie choinek: 5,00 H.
Z zakresu ochrony lasu: 168,16 H, 7,30 HM, 293,00 szt., 34,14 HA.
Prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 87,51 H.
Powinno być:
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio 
w załączniku nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3 mają charakter szacunkowy. Opis 
standardu technologii wykonawstwa prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia 
został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne 
(czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad 
procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
Rodzaj i ilość usług:
Z zakresu hodowli lasu: 56,83 HA, 82,38 TSZT, 50,69 KMTR.
Z zakresu pozyskania: 5 735,50 roboczo-godzin, zrywki: 5 012,00 m3, pozyskanie choinek: 5,00 H.
Z zakresu ochrony lasu: 168,16 H, 7,30 HM, 293,00 szt., 34,14 HA.
Prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 87,51 H.
Numer sekcji: II.2.6
Część nr: 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:
Wartość bez VAT: 659 004.97 PLN
Powinno być:
Wartość bez VAT: 660 899.72 PLN
Numer sekcji: II.2.6
Część nr: 8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:
Wartość bez VAT: 425 360.77 PLN
Powinno być:
Wartość bez VAT: 426 404.57 PLN
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
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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 84 000,00 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
VIII) dla Pakietu VIII 41 000,00 zł
Na potwierdzenie spełniania warunku informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych 
przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. INNE WARUNKI: Zamawiający wymaga 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dn. 26 
czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (tekst jedn.:Dz.U. z 2020 r.poz. 1320 z późn.zm.). Jeżeli Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 1)o których 
mowa w pkt7.1.lit.g) - i) 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 uiszczeniem 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, 2)o których mowa w pkt 
7.1.lit. j) składa informacje 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 PZP oraz w art. 24 ust.5 pkt5 i 6 PZP. Jeżeli Wykonawca 
ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie może celem wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu wskazać, tego samego potencjału technicznego (za wyjątkiem forwardera i/lub ciągnika 
z przyczepą nasiębierną), tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia (za wyjątkiem osoby z 
uprawnieniami do pracy z przyczepą nasiębierną i/lub forwarderem), ani tego samego potencjału finansowego 
w więcej niż jednym Pakiecie. W przypadku wymaganego forwardera i/lub ciągnika z przyczepą nasiębierną, 
jak również osoby z uprawnieniami do pracy z przyczepą nasiębierną i/lub forwarderem ten sam potencjał 
techniczny i osobowy może być wykazany w 2 pakietach.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy 
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 
24 ust.1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust.5 pkt 1–2 i 4–8 PZP.
Powinno być:
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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
VIII) dla Pakietu VIII 41 000,00 zł
Na potwierdzenie spełniania warunku informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych 
przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. INNE WARUNKI: Zamawiający wymaga 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dn. 26 
czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (tekst jedn.:Dz.U. z 2020 r.poz. 1320 z późn.zm.). Jeżeli Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 1)o których 
mowa w pkt7.1.lit.g) - i) 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 uiszczeniem 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, 2)o których mowa w pkt 
7.1.lit. j) składa informacje 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 PZP oraz w art. 24 ust.5 pkt5 i 6 PZP. Jeżeli Wykonawca 
ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie może celem wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu wskazać, tego samego potencjału technicznego (za wyjątkiem forwardera i/lub ciągnika 
z przyczepą nasiębierną), tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia (za wyjątkiem osoby z 
uprawnieniami do pracy z przyczepą nasiębierną i/lub forwarderem), ani tego samego potencjału finansowego 
w więcej niż jednym Pakiecie. W przypadku wymaganego forwardera i/lub ciągnika z przyczepą nasiębierną, 
jak również osoby z uprawnieniami do pracy z przyczepą nasiębierną i/lub forwarderem ten sam potencjał 
techniczny i osobowy może być wykazany w 2 pakietach.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy 
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 
24 ust.1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust.5 pkt 1–2 i 4–8 PZP.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
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 
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krótszy – w tym okresie):Dla Pakietu I-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 370 000,00 zł brutto; dla 
Pakietu II-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 454 000,00 zł brutto; dla Pakietu III-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 404 000,00zł brutto; 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 391 000,00 zł brutto; dla Pakietu V-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 319 
000,00 zł brutto; dla Pakietu VI-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 188 000,00 zł brutto; 
dla Pakietu VII-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 294 000,00 zł brutto; dla Pakietu VIII-
zrealizował lub realizuje, (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu 
umowy) usługę lub usługi polegające na wykonywaniu prac z zakresu gospodarki szkółkarskiej, na łączną kwotę 
nie mniejszą niż 190 000,00 zł brutto. Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: dla Pakietu I-a) co najmniej 1 szt. 
ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna, b) co najmniej 1 szt. forwardera lub 
ciągnika z przyczepą nasiębierną; dla Pakietu II-a) co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników 
przystosowanych do zrywki drewna, b) co najmniej 1 szt. forwardera lub ciągnika z przyczepą nasiębierną; 
dla Pakietu III-a) co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna, 
b) co najmniej 1 szt. forwardera lub ciągnika z przyczepą nasiębierną; dla Pakietu IV-a) co najmniej 1 szt. 
ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna, b) co najmniej 1 szt. forwardera lub 
ciągnika z przyczepą nasiębierną; dla Pakietu V-a) co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników 
przystosowanych do zrywki drewna, b) co najmniej 1 szt. forwardera lub ciągnika z przyczepą nasiębierną; dla 
Pakietu VI-a) co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna, b) co 
najmniej 1 szt. forwardera lub ciągnika z przyczepą nasiębierną; dla Pakietu VII-a) co najmniej 1 szt. ciągników 
zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna, b) co najmniej 1 szt. forwardera lub ciągnika z 
przyczepą nasiębierną.
Powinno być:
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):Dla Pakietu I-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 370 000,00 zł brutto; dla 
Pakietu II-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 454 000,00 zł brutto; dla Pakietu III-zrealizował 
lub realizuje, (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) 
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usługę lub usługi polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania 
drewna, na łączną kwotę nie mniejszą niż 404 000,00zł brutto; 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; dla Pakietu V-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 319 
000,00 zł brutto; dla Pakietu VI-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 188 000,00 zł brutto; 
dla Pakietu VII-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 294 000,00 zł brutto; dla Pakietu VIII-
zrealizował lub realizuje, (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu 
umowy) usługę lub usługi polegające na wykonywaniu prac z zakresu gospodarki szkółkarskiej, na łączną kwotę 
nie mniejszą niż 190 000,00 zł brutto. Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: dla Pakietu I-a) co najmniej 1 szt. 
ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna, b) co najmniej 1 szt. forwardera lub 
ciągnika z przyczepą nasiębierną; dla Pakietu II-a) co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników 
przystosowanych do zrywki drewna, b) co najmniej 1 szt. forwardera lub ciągnika z przyczepą nasiębierną; 
dla Pakietu III-a) co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna, 
b) co najmniej 1 szt. forwardera lub ciągnika z przyczepą nasiębierną; dla Pakietu IV-a) co najmniej 1 szt. 
ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna, b) co najmniej 1 szt. forwardera lub 
ciągnika z przyczepą nasiębierną; dla Pakietu V-a) co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników 
przystosowanych do zrywki drewna, b) co najmniej 1 szt. forwardera lub ciągnika z przyczepą nasiębierną; dla 
Pakietu VI-a) co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna, b) co 
najmniej 1 szt. forwardera lub ciągnika z przyczepą nasiębierną; dla Pakietu VII-a) co najmniej 1 szt. ciągników 
zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna, b) co najmniej 1 szt. forwardera lub ciągnika z 
przyczepą nasiębierną.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów: I - 2 400,00 zł; 
II-2 900,00 zł; III-2 600,00 zł; IV-2 500,00 zł; V-2 100,00 zł; VI-1 200,00 zł; VII-1 900,00 zł; VIII -1 200,00 
zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej 
lub kilku następujących formach: 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 udzielonych 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299.).Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PEKAO S.A. I O/Mielec nr rachunku: 961 240 
2656 1111 0000 3793 2471 z dopiskiem: Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr 270.1.5.2020, 
Pakiet ____. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone 
na rachunku bankowym Zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, 
poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej 
lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 
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2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na 
pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a 
PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w 
oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych 
do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres 
związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, 
zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. Treść gwarancji wadialnej musi 
zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz 
wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – 
określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia,4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela 
do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.Zamawiający 
przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie3 lat od dnia 
udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług 
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zamówienia, o których mowa powyżej będą polegały na 
powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia.Zakres rzeczowy 
usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa powyżej nie przekroczy wartości 50 % wartości 
niniejszego zamówienia. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) 
Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Mielec.
Powinno być:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów: I - 2 400,00 zł; 
II-2 900,00 zł; III-2 600,00 zł; IV-2 400,00 zł; V-2 100,00 zł; VI-1 200,00 zł; VII-1 900,00 zł; VIII -1 200,00 
zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej 
lub kilku następujących formach: 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 udzielonych 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299.).Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PEKAO S.A. I O/Mielec nr rachunku: 961 240 
2656 1111 0000 3793 2471 z dopiskiem: Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr 270.1.5.2020, 
Pakiet ____. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone 
na rachunku bankowym Zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, 
poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej 
lub poręczeniach udzielonych 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 powinno wynikać bezwarunkowe, na 
pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a 
PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w 
oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych 
do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres 
związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, 
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zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. Treść gwarancji wadialnej musi 
zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz 
wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – 
określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia,4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela 
do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.Zamawiający 
przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie3 lat od dnia 
udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług 
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zamówienia, o których mowa powyżej będą polegały na 
powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia.Zakres rzeczowy 
usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa powyżej nie przekroczy wartości 50 % wartości 
niniejszego zamówienia. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) 
Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Mielec.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 30/11/2020
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


