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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:640521-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Ruszów: Usługi ochrony gatunków zagrożonych
2022/S 223-640521

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 216-619776)

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

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruszów
Adres pocztowy: ul. Leśna 2
Miejscowość: Ruszów
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 59-950
Państwo: Polska
E-mail: ruszow@wroclaw.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 757714338
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ruszow.wroclaw.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ruszow_lasy

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

II.1.1) Nazwa:
Działania środowiskowe związane z czynną ochroną głuszca na terenie Nadleśnictwa Ruszów w 2022 roku
Numer referencyjny: ZG.270.1.13.2022

II.1.2) Główny kod CPV
90721700 Usługi ochrony gatunków zagrożonych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są „Działania środowiskowe związane z czynną ochroną głuszca na terenie 
Nadleśnictwa Ruszów w 2023 roku”, realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków 
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i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” finansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i środków własnych PGL LP, obejmujące:
1. Znakowanie istniejących grodzeń stroiszem sosnowym;
2. Rozgradzanie upraw – demontaż istniejących grodzeń, minimalizacja powierzchni grodzonych;
3. Usuwanie nalotów, przerzedzanie podszytów;
4. Przycinanie borówki czernicy ( wykaszanie) w celu rozkrzewiania.

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

15/11/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 216-619776

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Zamiast:
Działania środowiskowe związane z czynną ochroną głuszca na terenie Nadleśnictwa Ruszów w 2022 roku
Numer referencyjny: ZG.270.1.13.2022
Powinno być:
Działania środowiskowe związane z czynną ochroną głuszca na terenie Nadleśnictwa Ruszów w 2023 roku
Numer referencyjny: ZG.270.1.13.2022
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 12/12/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/12/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 11/03/2023
Powinno być:
Data: 18/03/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 12/12/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 19/12/2022
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Powinno być:
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1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu 
terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) 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 z późn. 
zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku 
BOŚ S.A. nr rachunku: 04 1540 1030 2103 1639 3136 0004 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty 
w postępowaniu na „Działania środowiskowe związane z czynną ochroną głuszca na terenie Nadleśnictwa 
Ruszów w 2023 roku”.
5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na 
rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 
bankowym.
6. Z treści wadium wnoszonego w formie: 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. 98 ust. 6 PZP.
7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2)-4) należy przekazać 
Zamawiającemu 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, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu 
związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP 
zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
8. Treść wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3. ppkt 2)-4) SWZ 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. 98 ust. 6 PZP.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby 
w treści wadium wnoszonego w formach, o których mowa w pkt 3 ppkt 2)-3) SWZ zostali wymienieni wszyscy 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo powinno z niej wynikać, że Wykonawca, na 
którego gwarancja/poręczenie zostały wystawione działa w imieniu innych Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, bądź w ich treści powinien zostać ujęty szerszy zakres odpowiedzialności 
gwaranta/poręczyciela niż tylko dotyczący działań/zaniechań odnoszących się do Wykonawcy, na którego 
gwarancja/poręczenie to zostało wystawione

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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