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Kraków, dnia 2 lutego.201 8 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, działając na podstawie przepisów art.
38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zmienia treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia/załączników do SIWZ sporządzonej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie dzialań ochronnych na
powierzchniach muraw kserotermicznych w obszarze Natura 2000 Dolina Prądnika
PLH120004 - teren Ojcowskiego Parku Narodowego.

L Wprowadza się nastepujace zmiany,:

pkt 8 Sekcji X SIWZ zyskuje nowe brzmienie: „ Wyłączna forma pisemna
zastrzeżona jest: dla złożenia oferty. Korespondencję pisemną należy przesyłać
na adres siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie: uL
Mogilska 25, 31- 542 Kraków „;

• w pkt. 2 lit e sekcji V SPWZ: usuwa się:,. oraz w sekcji yIIpkLl c” i zapis
zyskuje brzmienie: „ oświadczenie o zatrudnieniu osób, o których mowa w sekcji
Ipkt. 4 SIWZ”;

• w sekcji VII SIWZ Zamawiajacy zmienia kryteria oceny ofert, rezygnuje z
kryterium spoełecznego opisanego w pkt. 1 lit c, do oceny ofert Zamawiajacy
zastosuje 2 kryteria: cena z wagą 60% i kryterium gwarancja jakości 40 %.
Zapis punktu 1 w Sekcji VII SIWZ zyskuje natepujące nowe brzmienie:

J. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofert, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Wszystkie informacje pozwalajace na zastosowanie poniżej wskazanych kryteriów należy
umieścić w Formularzu oferty, który stanowi załacznik nr 2 do SIWi.

a) I kryterium: cena brutto z waga 60 % (gdzie 1% =1 pkt)

Kryterium cena zostanie wyliczona wg. wzoru:

Cminimalna

x60

Cofana

gdzie:

Cmjnjmajnq — najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

Cofana — cena oferty badanej,
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b,) 2 kryterium - okres gwarancji jakości wykonania karczunku i ścinki drzew i krzewów.
Zamawiający chce przyznać dodatkowe punkty Wykonawcom, którzy zobowiążą się, że
zaoferowana przez nich jakość i technika karczunku i ścinki drzew i krzewów pozwoli na
uzyskanie efektu nieodrastania drzew i krzewów z korzeni, szyji korzeniowej i pni w jak
najdlużsrym okresie czasu. Wykonawca, który zaoferuje dluższy niż wymaganyjako minimalny
15 miesięczny okres gwarancji jakości wykonania karczunku drzey i krzewów uzyska
dodatkowe punkty. Uwaga: W zaoferowanym okresie gwarancyjnym dopuszcza się pokrycie
pędami odroślowymi obszaru objętego zabiegiem w ilości do 10%jego powierzchnL

Dodatkowe punkty będą przyznawane wg. następujących zasad.
• Wykonawca który zaproponuje okres gwarancji wynoszący 27 miesięcy (lub więcej),

otrzyma 20 pkt, z zastrzeżeniem zapisu poniżej;
• Wykonawca który zaproponuje okres gwarancji wynoszqcy 39 miesiący (lub dłuższy)

otrzyma 40 pkt.

Uwaza: Zamawiający zastrzega przy tym, że:

• brak informacji w ofercie o oferowanym okresie gwarancji Zamawiający będzie
traktował jako zaoferowanie minimalnego, 1 5-miesięcznego okresu gwarancji.

• Udzielenie gwarancji dluższej niż 39 miesięcy nie powoduje przyznania większej niż 40
liczby punktów

UWAGA: Wykonawca może uzyskać w 2 Jcryterium: max 40 yia.”

w zwiazku ze zmianą kryteriów oceny ofert, tj. rezygnacji z kryterium
społecznego, w treści załącznika nr 2 do SIWZ, Zamawiajacy skreśla w treści
formularza oferty zapis każdego punktu 4, w każdej z 3 Części. Zamawiajacy
zamieśći na swojej stronie internetowej Zalacznik nr 2 w nowym brzmieniu.

• w zwiazku ze zmianą kryteriów oceny ofert, tj.rezygnacji z kryterium
społecznego, w treści załacznika nr 7 IPU,:
Zapis * 4 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „ W przypadku wygaśnięcia lub
rozwiązania stosunku pracy, z osobami, o których mowa w ust. 4 „ Wykonawca
zobowiązuje się do zatrudnienia w jego miejsce innej osoby spelniajacej
warunki.”
Zapis *4 ust. 6 zd. 1 otrzymuje brzmienie:,, W trakcie realizacji zamówienia na
każde wezwanie zamawiającego iv wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

wykonawca przedloty zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wskazanych w ust 4 niniejszego
paragrafu:” dalej ust. 6 bez zmian.
Usuwa się zapis ust. 10 * 4;
Zapis * 8 ust.1 lit. g zyskuje brzmienie: „ Niedopelnienia obowiązku
zatrudnienia osob wskazanych w Ś” 4 ust. 4 oraz jeżeli dotyczy osób
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zadeklarowanych, o których mowa iy Ś 4 ust. 10 — w wysokości kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o
minimalnym yiynagrodzeniu za pracę (obowiązujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia)
oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono
wymogu przedmiotowego — za każdą osobe poniżej liczby wymaganych osób,
które miały świadczyć pracę.”

II. Powyższe zmiany wymagają zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiajacy
dokonuje odpowiedniej zmiany treści ogłoszenia z dnia 20.01.2018 r. o numerze
2018/S 014-028823.

III. W związku z istotnymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert,
jednocześnie dokonując odpowiednich zmian w treści SIWZ.
Ustala się nowy:
termin skiadania ofert naS marca 2018 r., na godz. 10:00 oraz
termin otwarcia ofert na 5 marea 2018 r. godz. 10:15

W. Pozostałe zapisy SIWi i załaczników pozostają bez zmian.
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