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Kraków, dnia 1.09.2017 r.

znak sprawy: OP.082.2.1 1.2017.RS

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:,, Wykonanie
usługi w latach 2017-2020 polegającej na realizacji działań ochronnych na powierzchniach zbioro wisk
kserotermicznych w 14 rezerwatach przyrody”

Zamawiający Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień
publicznych(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą informuje, że zmianie ulega:

zapis w Sekcji U WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. PODSTAWY
WYMJUCZENIA, Pkt.1.2.3.1. tiret czwarte, który zyskuje brzmienie:

Dla Części IV zamówienia nie mniejszej niż 10 000,00 pln brutto obejmujące co najmniej:
wycinkę lub pielęgnację drzew i krzewów oraz koszenie traw, z zastrzeżeniem, że wartość jednej
uslugi nie może być mniejsza niż 5000,00 pln brutto”

treśc zalacznika nr 5 do S1WZ „ Wykaz wykonanych uslug”, stanowiaca dostosowanie
wprowadzonych zmian wskazanych powyżej, tiret czwarte brzmi: Dla Części IV zamówienia nie
mniejszej niż 10000,00 pln brutto obejmujące co najmniej: wycinkę lub pielęgnację drzew i krzewów
oraz koszenie traw, z zastrzeżeniem, że wartość jednej usługi nie może być mniejsza niż 5000,00 pln
brutto”
Zamawiajacy umieści na swojej stronie internetowej: hup:!!bin.krakow.rdos.2oy.pl! w zakładce
„Zamówienia publiczne”, zmieniony załacznik nr 5 do SIWZ.

Zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy Zamawiajacy przedluża termin sidadania ofert: do 18.09.2017 r., do godz.
10:00
Zapis Sekcji: V. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT, pkt.4 )„ zd.2 zyskuje brzmienie:

Termin składania ofert uplywa 18 września 2017 r. o godz. 10:00”
Zapis Sekcji V. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT,pkt.15, zyskuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 18 września 2017 r. o godz. 10:15”

III. W związku z powyższymi zmianami zmianie ulega także treść Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego pod nr
2017/S 146-3 02165, w dniu 2.08.2017 r,, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt.2) oraz art.l 1 c
ustawy, sprostowanie (zmianę) Zamawiajacy przekazuje do publikacji Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej.

Zmianę ogłoszenia Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej: hLtp:/ibiy,krakow.rdos.2oy.pI! w zakładce
„Zamówienia publiczne” po publikacji sprostowania.
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