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Kraków, dnia 26.01.2017 r.

znak sprawy:OP-Il.082.9.1.2016

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:,, Monitoring
stanu ochrony przedmiotów ochrony w 3 obszarach Natura 2000, wynikający z ustanowionych planów zadań
ochronnych.”

Zamawiający Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (t. J. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm ) zwanej dalej
ustawą informuje, że zmianie ulega zapis w:
a) Sekcji II WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. PODSTAWY WYKLUcZENIA, Pkt.2.3.1. tiret drugie. Zapis

całego punktu 2.3.1, Sekcji II WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. PODSTAWY WYKLUCZENIA, w związku z
powyższą zmianą zyskuie brzmienie;

„Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia dzialalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej 2 prace polegajqce na wykonaniu:

• planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub

• monitoringu siedlisk przyrodniczych Natura 2000 lub monitoringu gatunków Natura 2000, w tym
gatunków ptaków. z wykorzystaniem metodyk Państwowego Monitoringu rodowiska Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska, lub

• inwentaryzacji przyrodniczej siedlisk lub gatunków Naturo 2000 na potrzeby sporzqdzenia planu
zadań ochronnych lub planu ochrony obszaru Naturo 2000, lub inwentaryzacji wynikających z tych
planów”.

b) załaczniku nr 5 do SIWZ „ Wykaz wykonanych usług”, kolumna 3: „Opis przedmiotu umowy ( usługi)”,
pkt. 1 tiret drugie, oraz pkt. 2 tiret drugie zapis: „. monitoringu siedlisk i gatunków Natura 2000,” zyskuie
brzmienie:
„ monitorinau siedlisk orzyrodniczych Natura 2000 lub monitorinau aatunków Natura 2000. w tym gatunków
ptaków, z wykorzystaniem metodyk Państwowego Monitoringu Środowiska Główneao Inspektoratu Ochrony
Środowisko, lub (..j”

Zamawiajacy umieści na swojej stronie internetowej: http://bip.krakow.rdos.goy.pI/ w zakładce „Zamówienia
publiczne”, zmieniony zalacznik nr 5 do SIWZ.

II. Zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy Zamawiajacy przedłuża termin składania ofert: do 3 marca 2017 r., do godz.
10:00
Zapis Sekcji: V. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT, pkt.4 )„ zd.2 zyskuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa 3 marca 2017 r. o godz. 10:00”
Zapis Sekcji V. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT,pkt.15, zyskuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastqpi w dniu: 3 marca 2017 r. o godz. 10:15”

III. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt.2) oraz art. lic ustawy zmianie ulega także
treść Ogloszenia o zamówieniu opublikowanego pod nr 2017/S 015-024947, w dniu 21.01.2017 r.
Zmianę ogłoszenia Zamawiający umieścil na swojej stronie internetowej: ht://bip.krakow.rdos.goy.pI/ w
zakładce „Zamówienia publiczne”.
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