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Warszawa, dnia 03-09-2018 
 

 ……………………………………………… 
 

  (Wykonawcy, Internet) 
 

 
Dotyczy: Zmiany treści SIWZ - znak sprawy 4/ZP/2018FL   
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

na Usługi środowiska naturalnego - Restytucja gatunku ostnica Jana Stipa joannis   w 

ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i 

priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” finansowane ze środków Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-

0006/17) 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.) dokonuje zmiany treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

1. Skreśla się dotychczasową treść w pkt 4.2.1.1.1. (co oznacza rezygnację z tego warunku) 
4.2.1.1.1. jedno działanie ochronne dla siedliska murawowego o kodzie 6210, 

obejmujące poprawę stanu siedliska oraz ocenę jego  stanu. Jako działanie ochronne  dla 

siedliska murawowego 6210 należy rozumieć czynności mieszczące się, co do zakresu i 

sposobu wykonania, w zaleceniach metodycznych opisanych w  dokumencie „Poradniki 

Ochrony Siedlisk i Gatunków NATURA 2000, Tom 3 - Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, 

zarośla - rozdział 6210. Murawy kserotermiczne Festuco-Brometea” z zastrzeżeniem, że w 

zakres  prac wchodziła co najmniej jedna z dwóch czynności: odkrzaczanie, koszenie. Jako 

ocenę stanu siedliska rozumie się czynności zgodne z metodyką opisaną w dokumencie 

„Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny cz. Pierwsza, opracowanie 

zbiorowe pod redakcją Wojciecha Mroza BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA 

Warszawa 2010 rozdział 6210*. Murawy kserotermiczne Festuco-Brometea”  z 

zastrzeżeniem, że ocena ta obejmowała co najmniej: zdjęcia fitosocjologiczne, opis i 

waloryzację wskaźników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz 

parametru „perspektywy ochrony”, waloryzację parametrów stanu oraz ocenę  wskaźników 

kardynalnych takich jak gatunki charakterystyczne, rodzime gatunki ekspansywne roślin 

zielnych, ekspansja krzewów i podrostu drzew. 

2. Skreśla się dotychczasową treść w pkt 4.2.1.1.2. (co oznacza rezygnację z tego warunku) 
4.2.1.1.2. jedno działanie w zakresie  czynnej ochrony dowolnego, prawnie chronionego 

gatunku rośliny naczyniowej, lub odpowiadającą takiemu działaniu, co do zakresu i metod, 

pracę badawczą, obejmujące zarówno etap ex situ jak i wsiedlenie wyprowadzonych w 

warunkach ex situ okazów roślin chronionych na siedliska przyrodnicze.  

Jako działanie w zakresie czynnej ochrony dowolnego, prawnie chronionego gatunku rośliny 

naczyniowej należy rozumieć pełny zakres czynności zapoczątkowany zbiorem nasion w 

terenie przedmiotowej ochrony, poprzez wyhodowanie z tych nasion roślin potomnych w 
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kontrolowanych warunkach, po wsiedlenie potomnych roślin dla wzmocnienia macierzystej 

populacji.   

Jako pracę badawczą należy rozumieć: realizację badań podstawowych, badań 

stosowanych, prac badawczo-rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki  (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 87), która w części diagnostycznej 

obejmowała zakres informacji odpowiadający opracowaniom wykonywanym dla potrzeb 

monitoringu przyrody w ramach państwowego monitoringu środowiska. 

 

3. Skreśla się dotychczasową treść w pkt 4.2.1.2.1.(co oznacza rezygnację z tego warunku)  

 

co najmniej jedną osobą, posiadającą praktyczne doświadczenie - tj. osobą, która w okresie 
ostatnich 5 lat należycie wykonała co najmniej jeden zbiór nasion dowolnego dziko 
rosnącego gatunku rośliny do banku nasion, w sposób zgodny z metodyką  opisaną w 
podręczniku ENSCONET (European Nature Seed Conservation Network) dostępnym pod 
linkiem: http://ensconet.maich.gr/PDF/Collecting_protocol_Polish.pdf), z zastrzeżeniem, że 
doświadczenie to obejmuje co najmniej: planowanie zbioru, tworzenie próby, technikę zbioru, 
rozpoznanie i dokumentację roślin, oraz postępowanie z kolekcją po zbiorze 
 

4. Skreśla się dotychczasową treść w pkt 4.2.1.2.2. (co oznacza rezygnację z tego warunku)  

osobą, która będzie kierownikiem realizacji zadania nr 1 i nr 2, oraz posiada wykształcenie, 
co najmniej magisterskie lub równoważne w zakresie nauk przyrodniczych lub biologicznych 
o specjalizacji botanicznej, środowiskowej lub ogólnej, lub wykształcenie w zakresie nauk 
ogrodniczych, lub wykształcenie w zakresie nauk leśnych. 

 

5. Skreśla się dotychczasową treść w pkt 4.2.1.2.3. (co oznacza rezygnację z tego warunku) 

osobą będącą autorem lub współautorem inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, 
przeprowadzonej w ramach pracy badawczej. Definicję pracy badawczej zawarto w pkt 
4.2.1.1.2. 
 
 
6. Skreśla się dotychczasową treść w pkt 4.2.1.2.4. (co oznacza rezygnację z tego warunku)  
 
osobą będącą autorem lub współautorem oceny stanu populacji zagrożonego lub 
chronionego gatunku rośliny naczyniowej przeprowadzonej w ramach pracy badawczej lub 
działania ochronnego. Definicję pracy badawczej i działania ochronnego zawarto w pkt 
4.2.1.1.2. 
Warunki określone w pkt od 4.2.1.2.1. do 4.2.1.2.4 może spełniać jedna osoba lub kilka osób 

łącznie. 

7. Skreśla się dotychczasową treść w pkt 4.2.1.3. (co oznacza rezygnację z tego warunku) 
 
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia zapleczem 
technicznym niezbędnym do wyprowadzenia roślin ostnicy Jana z nasion, dalszego 
namnażania w warunkach ex situ jak i adaptacji młodych roślin w kontrolowanych warunkach 
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do warunków zewnętrznych. Oznacza to, że dysponuje on lub będzie dysponował na czas 
realizacji zamówienia, co najmniej:  
 

8. Skreśla się dotychczasową treść w pkt 4.2.1.3.1. (co oznacza rezygnację z tego warunku) 

 

wydzielonym pomieszczeniem lub wydzielonym terenem do prowadzenia czynności 
związanych z przygotowaniem do rozmnażania roślin z nasion pozyskanych z warunków 
naturalnych, zapewniającym zachowanie integralności materiału roślinnego, tj. 
uniemożliwiającym ryzyko wprowadzenia innego niż przedmiotowy gatunek oraz 
uniemożliwiającym ryzyko wprowadzenia innych niż typowane do restytucji okazów 
przedmiotowego gatunku;  ponadto wydzielone pomieszczenie lub wydzielony teren 
powinien spełniać warunki umożliwiające umieszczenie pozyskanych nasion 
przedmiotowego gatunku w odpowiednich pojemnikach wypełnionych podłożem o 
właściwościach optymalnych dla wzrostu ostnicy Jana oraz do przygotowania namnożonych 
roślin do wprowadzenia na stanowiska naturalne. Parametry pojemników oraz parametry 
podłoża powinny być opisane we wstępnym raporcie merytorycznym, o którym mowa w pkt. 
II Załącznika nr 1 do SIWZ, 

 

9. Skreśla się dotychczasową treść w pkt 4.2.1.3.2. (co oznacza rezygnację z tego warunku) 
 

wydzielonym terenem z rozsadnikami lub inspektami, które będą posiadały stały dostęp 
wody dla zapewnienia optymalnych warunków wzrostu i aklimatyzacji dla uprawianych roślin 
przedmiotowego gatunku. 
 

10. Skreśla się dotychczasową treść w pkt 5.2.3. (co oznacza rezygnację z tego zapisu) 
 
wykaz   narzędzi,  wyposażenia  zakładu  lub  urządzeń  technicznych  dostępnych  
wykonawcy  w celu  wykonania  zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie 
do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ 
 
oraz usuwa się załącznik nr 10 do SIWZ - wzór wykazu narzędzi  
 

11. W zakresie pkt 4.2.1.1 SIWZ  
Skreśla się dotychczasową treść:  
Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w 
ramach jednej lub kilku umów, co najmniej: 

 
 i wprowadza nowe brzmienie: 
 
 Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub 
wykonuje, w ramach jednej lub kilku umów, co najmniej jedną usługę o wartości nie 
mniejszej niż 10.000,00 zł  obejmującą swoim zakresem poprawę stanu siedliska 
przyrodniczego i jego ocenę lub poprawę stanu  dowolnego, prawnie chronionego 
gatunku rośliny i  jego ocenę; 

 



POIS.02.04.00-00-0006/17: FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych 
gatunków flory na terenie Polski 

 

 

12. W zakresie pkt. 4.2.1.2. SIWZ 
Skreśla się dotychczasową treść: 
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami: 
 

 i wprowadza nowe brzmienie: 
 
 Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia co najmniej 

jednym ekspertem botanikiem. Pod pojęciem „ekspert botanik” Zamawiający rozumie 
osobę posiadającą co najmniej tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk 
przyrodniczych, biologicznych lub ogrodniczych. Dopuszcza się równoważny tytuł 
zawodowy do magistra, uzyskany w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska. 

 

13. W zakresie pkt 14.2 SIWZ 
Skreśla się dotychczasową treść: 

 

lp. 
Nazwa 

kryterium 

Waga 

kryterium 

(%) 

 

Opis sposobu oceny 

1 Cena: P1(1,2) 60 

Ocena w kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny 

brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, łącznie dla Zadań 1 i 2  

podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Liczba punktów w 

tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

𝑃1 =
𝐶𝑛

𝐶𝑏
𝑥60% x 100 

gdzie:   

P1 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” 

C n – cena brutto oferty najniższej 

C b – cena brutto oferty badanej 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może 

uzyskać max. 60 pkt. 

 

2 

Kwalifikacje 

zawodowe i 

doświadczenie 

osób 

wyznaczonych 

do realizacji 

zamówienia, 

kryteria P2 - P4 

40 

W ramach kryterium „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia” oferta  może otrzymać  max 

40 pkt za spełnienie kryteriów P2, P3 i P4 dotyczących osób 

wyznaczonych do realizacji zadania.  

 

Kryterium P2  

Łączna liczba działań ochronnych dla siedlisk murawowych o kodzie 

6210, obejmujących poprawę stanu siedliska wraz z  oceną jego  

stanu, wykonanych przez osoby wyznaczone do realizacji zamówienia: 
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Mniej niż 2 działania: 0 punktów  

2 lub więcej działań: 5 punktów 

 

Jako działanie ochronne  dla siedliska murawowego 6210 należy 

rozumieć czynności mieszczące się, co do zakresu i sposobu 

wykonania, w zaleceniach metodycznych opisanych w  dokumencie 

„Poradniki Ochrony Siedlisk i Gatunków NATURA 2000, Tom 3 - 

Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla - rozdział 6210. Murawy 

kserotermiczne Festuco-Brometea” z zastrzeżeniem, że w zakres  prac 

wchodziła co najmniej jedna z dwóch czynności: odkrzaczanie, 

koszenie. Jako ocenę stanu siedliska rozumie się czynności zgodne z 

metodyką opisaną w dokumencie „Monitoring siedlisk przyrodniczych. 

Przewodnik metodyczny cz. Pierwsza, opracowanie zbiorowe pod 

redakcją Wojciecha Mroza BIBLIOTEKA MONITORINGU 

ŚRODOWISKA Warszawa 2010 rozdział 6210* Murawy 

kserotermiczne Festuco-Brometea”  z zastrzeżeniem, że ocena ta 

obejmowała co najmniej: zdjęcia fitosocjologiczne, opis i 

waloryzację wskaźników specyficznej struktury i funkcji siedliska 

przyrodniczego oraz parametru „perspektywy ochrony”, waloryzację 

parametrów stanu oraz ocenę  wskaźników kardynalnych takich jak 

gatunki charakterystyczne, rodzime gatunki ekspansywne roślin 

zielnych, ekspansja krzewów i podrostu drzew. 

Jako jedno działanie ochronne przyjmuje się czynności realizowane w 

ciągu jednego sezonu na jednym terenie, w ramach jednej lub wielu 

umów. W przypadku kontynuacji działań ochronnych na tym samym 

terenie w następnym sezonie przyjmuje się, że były to dwa różne 

działania, bez względu na to, czy były one realizowane w ramach tej 

samej, czy różnych umów oraz bez względu na rodzaj umowy. Jeśli 

działania ochronne były w danym sezonie realizowane na więcej niż 

jednym terenie, przyjmuje się, że były to kolejne (inne) działania 

ochronne bez względu na to, czy były one realizowane w ramach tej 

samej, czy różnych umów oraz bez względu na rodzaj umowy. 

 

Kryterium P3  

Łączna liczba wykonanych przez osoby wyznaczone do realizacji 

zamówienia: działań ochronnych nakierowanych na czynną ochronę 

dowolnego, prawnie chronionego gatunku rośliny naczyniowej, lub 

odpowiadających takim działaniom, co do zakresu i metod, prac 

badawczych, obejmujących zarówno etap ex situ jak i wsiedlenie 

wyprowadzonych w warunkach ex situ okazów roślin chronionych na 

siedliska przyrodnicze. 
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Jako działanie ochronne nakierowane na czynną ochronę dowolnego, 

prawnie chronionego gatunku rośliny naczyniowej należy rozumieć 

pełny zakres czynności zapoczątkowany zbiorem nasion w terenie 

przedmiotowej ochrony, poprzez wyhodowanie z tych nasion roślin 

potomnych w kontrolowanych warunkach, po wsiedlenie potomnych 

roślin dla wzmocnienia macierzystej populacji.   

 

Jako pracę badawczą należy rozumieć: realizację badań 

podstawowych, badań stosowanych, prac badawczo-rozwojowych w 

rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania 

nauki (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 87), i jeżeli praca badawcza w części 

diagnostycznej obejmowała zakres informacji odpowiadający 

opracowaniom wykonywanym dla potrzeb monitoringu przyrody w 

ramach państwowego monitoringu środowiska. 

 

Mniej niż 2 działania/prace: 0 punktów;  

2 działania/prace: 10 punktów;  

3 lub więcej działania/prace: 20 punktów 

Jako jedno działanie/pracę przyjmuje się czynności realizowane w 

jednej pełnej sekwencji na jednym terenie w odniesieniu do jednej 

populacji. W przypadku powtórzenia całej sekwencji w odniesieniu do 

tej samej populacji, przyjmuje się, że były to były różne działania/prace, 

bez względu na to, czy były one realizowane w ramach tej samej, czy 

różnych umów oraz bez względu na rodzaj umowy. Jeśli 

działania/prace były realizowane w tym samym czasie w odniesieniu do 

dwóch różnych populacji, przyjmuje się, że były to dwa różne działania 

bez względu na to, czy były one realizowane w ramach tej samej, czy 

różnych umów oraz bez względu na rodzaj umowy. 

 

Kryterium P4  

Praktyczna umiejętność uprawy ex situ ostnicy Jana u co najmniej 

jednej spośród osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,   

udokumentowana w postaci co najmniej jednego materiału 

publikowanego lub roboczego (np. raport, sprawozdanie) opisującego 

własny dorobek praktyczny w zakresie uprawy tego gatunku   

 

Brak udokumentowanej praktycznej umiejętności: 0 punktów 

Udokumentowana praktyczna umiejętność (co najmniej jedna 

publikacja lub materiał roboczy): 15 punktów 
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i wprowadza nowe brzmienie: 
 

KRYTERIUM WAGA 

[%] 

LICZBA 

PUNKTÓW 

SPOSÓB OCENY 

Łączna cena 

ofertowa brutto (C) 

60% 60 (Cena najtańszej oferty/Cena badanej 

oferty) x60 

Kwalifikacje 

zawodowe i 

doświadczenie 

osób 

wyznaczonych do 

realizacji 

zamówienia (K) 

40% 40 1). Wykonawca dysponuje lub będzie 

dysponował do realizacji zamówienia: 

a) 1 (jednym) ekspertem botanikiem w 

stopniu doktora nauk biologicznych 

lub rolniczych lub ogrodniczych   – 10 

pkt 

b) co najmniej 2 (dwoma) ekspertami 

botanikami w stopniu doktora nauk 

biologicznych lub rolniczych lub 

ogrodniczych    – 30 pkt 

 

Pod pojęciem ekspert botanik należy 

rozumieć osobę co najmniej w stopniu 

doktora nauk biologicznych lub 

rolniczych lub ogrodniczych. 

Dopuszcza się równoważny stopień 

do stopnia doktora, uzyskany w innym 

kraju niż w Rzeczpospolita Polska.  

 

Ekspertem Botanikiem o którym 

mowa w niniejszym Kryterium oceny 

ofert może być osoba (ekspert 

botaniki) o której mowa w pkt 4.2.1.2. 

SIWZ. 

 

2). osoby wskazane pkt 1 lit. a) i b) 

mają w swoim dorobku co najmniej 2 

publikacje dotyczące: biologii ostnicy 

Jana (Stipa joannis) lub ochrony 

czynnej ostnicy Jana (Stipa joannis) 

lub uprawy ostnicy Jana (Stipa 

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji przedstawionych 

przez Wykonawcę w zestawieniu sporządzonym na formularzu 

Załącznika 9 do SIWZ. Brak informacji spowoduje przyznanie ofercie w 

kryterium „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych 

do realizacji zamówienia” 0 pkt. 
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joannis) – 10 pkt 

Razem 100% 100 xxxxx 

 
 
 

Dopuszcza się sytuację, w której Wykonawca, będący osobą fizyczną, jest członkiem 

personelu. Dopuszcza się sytuację, w której ekspert botanik wskazany w pkt 14.2 oraz 

ekspert botanik, o którym mowa w pkt 4.2.1.2 jest jedną osobą.. 

 
14. W zakresie pkt. 14.3 SIWZ  

Skreśla się dotychczasową treść: 
 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, jeśli Wykonawca ten nie 
będzie podlegać wykluczeniu a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu, który 
otrzyma największą liczbę punków obliczoną  zgodnie ze wzorem: 

 
P = P1 + P2 + P3 + P4  

gdzie:  
P – łączna liczba punktów dla ocenianej oferty 
P1 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium P1 
P2 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium  P2 
P3 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium  P3 
P4 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium  P4 
 

i wprowadza nowe brzmienie 
 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, jeśli Wykonawca ten nie 
będzie podlegać wykluczeniu a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu, który 
otrzyma największą liczbę punków obliczoną  zgodnie ze wzorem: 

 
       P = C+K  
 gdzie:  
 P – łączna liczba punktów dla ocenianej oferty 
 C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium C 
 K – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium  K 
 

15. W zakresie pkt. 14.4. SIWZ 

Skreśla się dotychczasową treść: 

 

Punkty za kryterium P1  będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą 

dokładnością jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje 

różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen 

 

i wprowadza nowe brzmienie 

 

Punkty za kryterium C będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą 

dokładnością jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje 

różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen. 
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16. W zakresie pkt. 14.8. SIWZ 

Skreśla się dotychczasową treść: 

 

Brak złożenia wraz z ofertą  załącznika nr 9 do SIWZ będzie powodowało przyznanie 

ofercie 0 pkt w kryterium - Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych 

do realizacji zamówienia (P2, P3, i P4). 

i wprowadza nowe brzmienie 

 

Brak złożenia wraz z ofertą  załącznika nr 9 do SIWZ będzie powodowało przyznanie 

ofercie 0 pkt w kryterium - Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych 

do realizacji zamówienia (K). 

 

17. W zakresie pkt. 19 SIWZ 

Skreśla się dotychczasową treść: 

 

1. Opis Przedmiotu Zamówienia  

2. Wzór formularza ofertowego; 

3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); 

4. Wzór wykazu usług;  

5. Wzór wykazu osób;  

6. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej; 

7. Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych   

    zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

8. Wzór umowy 

9. Informacja w zakresie kryteriów oceny ofert „Kwalifikacje zawodowe i   

    doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” 

10. Wzór wykazu narzędzi 

11.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 

i wprowadza nowe brzmienie 

 

1. Opis Przedmiotu Zamówienia  
2. Wzór formularza ofertowego; 
3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); 
4. Wzór wykazu usług;  
5. Wzór wykazu osób;  
6. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej; 
7. Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia; 
8. Wzór umowy 
9. Informacja w zakresie kryteriów oceny ofert „Kwalifikacje zawodowe i 

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” 
10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 

18. W zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, część II - Sposób 

realizacji Zadań 1,2. 
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Skreśla się dotychczasową treść: 

Zadania 1 i 2 będą realizowane równolegle, według takich samych zasad. Poniższy opis 

(wstępny raport metodyczny, ocena stanu populacji i jej siedliska, raportowanie i 

dokumentacja prac) dotyczy w jednakowym stopniu każdego z zadań. 

Wstępny raport merytoryczny 
Realizacja wszelkich prac poprzedzona będzie opracowaniem przez Wykonawcę metodyki 
i harmonogramu prac. Dokumentacja ta zostanie przedstawiona Zamawiającemu – jako 
wstępny raport merytoryczny - w ciągu 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 
Realizacja prac rozpocznie się po zatwierdzeniu raportu przez Zamawiającego. W raporcie 
tym  harmonogram i metody planowanych prac odniesione zostaną do oceny stanu 
populacji ostnicy Jana i siedliska tego gatunku na tym stanowisku przed i po wzmocnieniu 
populacji. W opracowaniu raportu Wykonawca wykorzysta co najmniej:  

 posiadaną wiedzę o biologii gatunku ostnica Jana oraz o praktycznych zasadach i 
metodach jego czynnej ochrony in situ i ex situ 

 aktualne, wstępne rozpoznanie wszystkich populacji objętych zadaniem i ich siedlisk 
uzyskane w oparciu o wykonaną przez siebie wizję lokalną 

 informację zawartą w publicznie dostępnych opracowaniach dotyczących muraw 
ostnicowych 6210, ostnicy Jana, a także ostnicy piaskowej - gatunku pokrewnego o 
podobnej biologii, w tym mi.in.:  

o 6210*. Murawy kserotermiczne Festuco-Brometea. W: Monitoring siedlisk 
przyrodniczych Przewodnik metodyczny Część I. Opracowanie zbiorowe 
pod redakcją Wojciecha Mroza BIBLIOTEKA MONITORINGU 
ŚRODOWISKA Warszawa 2010 

o Aneks 6 do raportu końcowego z projektu LIFE + „Ochrona muraw 
kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka” http://www.murawy-
life.kp.org.pl/omurawach.php 

o Opracowanie dotyczące gatunku pokrewnego o podobnej biologii - 
Ostnica piaskowa Stipa borysthenica W: Perzanowska J. (red.) 2012. 
Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, 
Warszawa 

o BARAŃSKA K., A. JERMACZEK. 2009. Poradnik utrzymania i ochrony 
siedliska przyrodniczego 6210 - murawy kserotermiczne. Świebodzin: 
Wyd. Klubu Przyrodników. 

o Katarzyna Barańska, Piotr Chmielewski, Anna Cwener, 2010. Paweł 
Pluciński. Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce – teoria i praktyka. 
Świebodzin: Wyd. Klubu Przyrodników 

o Wyniki monitoringu ostnicy piaskowej Stipa borysthenica publikowane na 
stronie http://siedliska.gios.gov.pl  

 

Ocena stanu populacji i jej siedliska 

Po zatwierdzeniu raportu wstępnego a przed przystąpieniem do prac z zakresu 
Zadania 1 i 2, Wykonawca sporządzi szczegółową ocenę stanu populacji i siedliska: w części 
dotyczącej stanu siedliska - w sposób zgodny z metodyką opisaną w opracowaniu”6210*. 
Murawy kserotermiczne. Festuco-Brometea. W: Monitoring siedlisk przyrodniczych 
Przewodnik metodyczny Cz. pierwsza Opracowanie zbiorowe pod redakcją Wojciecha Mroza 
BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2010”, natomiast w części 
dotyczącej  stanu populacji -  uwzględniając opracowanie:  Perzanowska J. (red.) 2012. 
Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa - rozdział 
poświęcony ostnicy piaskowej.   

http://siedliska.gios.gov.pl/
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Zakres oceny obejmie wszystkie parametry opisane w punktach II.1, II2. i II.3 rozdziału tegoż 

opracowania, poświęconego ostnicy. Analogiczna ocena zostanie wykonana jeszcze 

dwukrotnie: w czerwcu 2019 roku oraz, dla obu zadań, po  zakończeniu wszystkich prac 

związanych z poprawą stanu siedliska i wzmocnieniem populacji, tj. w czerwcu 2020 roku.  

Raportowanie i dokumentacja prac: 

 dotycząca wykonania każdego z Zadań zostanie udokumentowana w formie: 
- cząstkowych raportów opisujących postęp rzeczowy zadania każdorazowo po 

wdrożeniu przez Wykonawcę poszczególnych punktów z harmonogramu prac 

- zbiorczego raportu rzeczowego będącego załącznikiem do protokołu odbioru, 

zawierającego podsumowanie wszystkich raportów rzeczowych opracowanych w 

trakcie realizacji Zadania oraz końcową dokumentację mapową. 

 będzie zawierała dane na temat szczegółowej oceny stanu populacji i jej siedliska, 
opracowane w sposób zgodny z pełnym zakresem metodyki, o której mowa w pkt. II 
‘Ocena stanu populacji i jej siedliska’, 

 będzie zawierała zakres i terminy działań podejmowanych w ramach realizacji 
harmonogramu prac i szczegółowe założenia metodyczne im towarzyszące; 

 będzie zawierała skład osobowy zespołu wykonawczego; 

 będzie zawierała odpowiednie logotypy w prowadzonej dokumentacji zgodnie z 
wymogami POIIŚ 2014-2020 opisane w Załączniku nr 5 do Umowy  

 będzie zawierała wyniki prac, udokumentowane w szczególności poprzez: 
- opis tekstowy wraz z mapami wykonanymi na podkładach rastrowych z państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego  
- zestawienie wskaźników stanu siedliska gatunku przed podjęciem prac i po ich 

zakończeniu,  
- plan lokalizacyjny oraz kartogram z naniesioną siatką 5 m x 5 m z uwzględnieniem 

zastosowanych w terenie oznaczeń oraz terenowych punktów charakterystycznych (na 
wypadek uszkodzenia oznakowania przez zwierzynę czy osoby postronne), ułatwiający 
zlokalizowanie w terenie wyników prac, w tym, jeśli dotyczy,  zlokalizowanie wsiedlonych 
roślin 

- dokumentację fotograficzną: ogólne ujęcie siedliska, szczegółowe ujęcie płatu roślinności, 
ujęcia ilustrujące osobniki gatunku (jeśli dotyczy – wsiedlonych osobników lub grup 
osobników wraz z ich oznakowaniem w terenie); lokalizacja każdej fotografii musi 
zawierać koordynaty GPS w systemie 1992  

- w odniesieniu do wsiedlanych roślin: spis florystyczny z uwzględnieniem pokrycia przez 
poszczególne gatunki roślin przeprowadzony na obszarze 2 m x 2 m wkoło wsiedlonego 
osobnika (w przypadku wsiedlenia grupy – należy podzielić miejsce wsiedlenia siatką o 
wielkości 2 m x 2 i dokonać spisu z uwzględnieniem pokrycia w każdym oczku siatki);   

- zdjęcia fitosocjologiczne wytypowanych płatów grądu, w tym z udziałem ciemiężycy 

czarnej (także z udziałem roślin wsiedlanych), ujmujące pokrycie poszczególnych 

gatunków w 10 stopniowej skali Londo i uwzględniające stopień stałości; lokalizacja 

każdego zdjęcia fitosocjologicznego musi zawierać koordynaty GPS w systemie 1992   

 będzie zawierała cyfrowe mapy tematyczne do raportu końcowego  wykonane w 
sposób zgodny z: 

- wytycznymi zawartymi w opracowaniu: Łochyński M., Guzik M. 2009. Standard danych 

GIS w ochronie przyrody. Poznań – Zakopane – Kraków; 
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- Podręcznikiem do obsługi Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej;- rozporządzeniem 

Rady Ministrów z 15.10.2012 w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych 

(Dz.U. z 2012 r., poz. 1247) – układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 

 będzie zawierała wydruki cyfrowych map tematycznych do raportu końcowego 
spełniające  następujące wymagania: 

- format co najmniej A3 
- opatrzone znakami graficznymi i logotypami zgodnie z wymaganiami POIŚ 
- rozdzielczość wydruku nie mniejsza niż 300dpi 

 będzie zawierała podkład mapowy dla raportów cząstkowych i dla raportu 
końcowego spełniajacy następujące wymagania: 

- skala dostosowana do wielkości powierzchni stanowiska 
- skany map wykonane w rozdzielczości nie niższej niż 300 dpi. 
- kolor (RGB 24bit) 
- kalibracja do układu współrzędnych PL 1992 i zapis w pliku TIFF niosącym informacje o 

georeferencji (GeoTIFF)  
 

i wprowadza nowe brzmienie: 

 

Zadania 1 i 2 będą realizowane równolegle. Poniższy opis (wstępny raport merytoryczny, 

ocena stanu populacji i jej siedliska, raportowanie i dokumentacja prac) dotyczy obu 

zadań. Poniższy opis (wstępny raport merytoryczny, ocena stanu populacji i ich siedliska, 

raportowanie i dokumentacja prac) dotyczy w jednakowym stopniu każdego z  zadań. 

Zadania będą realizowane zgodnie z decyzjami GDOŚ: DZP-WG.6400.3.2017.ep3 i 

DZP-WG.6400.3.2017.ep4 stanowiącymi odpowiednio - Załącznik nr 1 do OPZ i 

Załącznik nr 2 do OPZ. 

Wstępny raport merytoryczny 

1. Opracowanie Wstępnego Raportu Merytorycznego. 

Realizacja wszelkich prac poprzedzona będzie opracowaniem przez Wykonawcę metodyki 

i harmonogramu prac. Dokumentacja ta zostanie przedstawiona Zamawiającemu – jako 

Wstępny Raport Merytoryczny - w ciągu 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 

Realizacja prac rozpocznie się po zatwierdzeniu raportu przez Zamawiającego. W raporcie 

tym  harmonogram i metody planowanych prac odniesione zostaną do oceny stanu 

populacji ostnicy Jana i siedliska tego gatunku na tym stanowisku przed i po wzmocnieniu 

populacji. W opracowaniu raportu Wykonawca wykorzysta co najmniej:   

 posiadaną wiedzę o biologii gatunku ostnica Jana oraz o praktycznych zasadach i 

metodach jego czynnej ochrony in  situ i ex situ 

 aktualne, wstępne rozpoznanie wszystkich populacji objętych zadaniem i ich siedlisk 

uzyskane w oparciu o wykonaną przez siebie wizję lokalną 

 informację zawartą w publicznie dostępnych opracowaniach dotyczących muraw 

ostnicowych 6210, ostnicy Jana, a także ostnicy piaskowej - gatunku pokrewnego o 

podobnej biologii, w tym mi.in.:  

o 6210*. Murawy kserotermiczne Festuco-Brometea. W: Monitoring siedlisk 

przyrodniczych Przewodnik metodyczny Część I. Opracowanie zbiorowe pod 
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redakcją Wojciecha Mroza BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA 

Warszawa 2010 

o Aneks 6 do raportu końcowego z projektu LIFE + „Ochrona muraw 

kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka” http://www.murawy-

life.kp.org.pl/omurawach.php 

o Opracowanie dotyczące gatunku pokrewnego o podobnej biologii - Ostnica 

piaskowa Stipa borysthenica W: Perzanowska J. (red.) 2012. Monitoring 

gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa 

o BARAŃSKA K., A. JERMACZEK. 2009. Poradnik utrzymania i ochrony 

siedliska przyrodniczego 6210 - murawy kserotermiczne. Świebodzin: Wyd. 

Klubu Przyrodników. 

o Katarzyna Barańska, Piotr Chmielewski, Anna Cwener, 2010. Paweł Pluciński. 

Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce – teoria i praktyka. Świebodzin: 

Wyd. Klubu Przyrodników 

o Wyniki monitoringu ostnicy piaskowej Stipa borysthenica publikowane na 

stronie http://siedliska.gios.gov.pl 

 

2. Pozyskanie materiału roślinnego ostnicy Jana jako wyjściowego do restytucji oraz 

jego  zabezpieczenie w warunkach ex situ. 

Pozyskanie  materiału roślinnego w postaci nasion pochodzących z docelowo wzmacnianych 

populacji zostanie przeprowadzone zgodnie z zapisami w pkt. III. 

 

 3. Ocena stanu populacji i jej siedliska w sezonie 2018 r. 

Po zatwierdzeniu Wstępnego Raportu Merytorycznego, a przed przystąpieniem do 

prac z zakresu Zadania 1 i 2, Wykonawca sporządzi szczegółową ocenę stanu populacji i 

siedliska: w części dotyczącej stanu siedliska - w sposób zgodny z metodyką opisaną w 

opracowaniu”6210*. Murawy kserotermiczne. Festuco-Brometea. W: Monitoring siedlisk 

przyrodniczych Przewodnik metodyczny Cz. pierwsza Opracowanie zbiorowe pod redakcją 

Wojciecha Mroza BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2010”, natomiast 

w części dotyczącej  stanu populacji -  uwzględniając opracowanie:  Perzanowska J. (red.) 

2012. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa - 

rozdział poświęcony ostnicy piaskowej.   

Zakres oceny obejmie wszystkie parametry opisane w punktach II.1, II2. i II.3 rozdziału tegoż 

opracowania, poświęconego ostnicy.  

3. Ocena stanu populacji i jej siedliska w sezonach 2019 r. i 2020 r.   
Wykonawca sporządzi szczegółową ocenę stanu populacji i jej siedliska, w sposób zgodny z 

metodyką opisaną w opracowaniu”6210*. Murawy kserotermiczne. Festuco-Brometea. W: 

Monitoring siedlisk przyrodniczych Przewodnik metodyczny Cz. pierwsza Opracowanie 

zbiorowe pod redakcją Wojciecha Mroza BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA 

Warszawa 2010”, natomiast w części dotyczącej  stanu populacji -  uwzględniając 

opracowanie:  Perzanowska J. (red.) 2012. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik 

http://www.murawy-life.kp.org.pl/omurawach.php
http://www.murawy-life.kp.org.pl/omurawach.php
http://siedliska.gios.gov.pl/
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metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa - rozdział poświęcony ostnicy piaskowej.  Zakres 

oceny obejmie wszystkie parametry opisane w punktach II.1, II2. i II.3 rozdziału tegoż 

opracowania, poświęconego ostnicy. Ocena stanu populacji i jej siedliska w sezonie 2018. 

 

5. Wdrożenie prac mających na celu uprawę ex situ, adaptację roślin, wsiedlenie na 

stanowiska naturalne materiału roślinnego zgodnie z zapisami w pkt. III. odnoszącymi się do 

zadań 1A i 2A. w 2019 r i 2020 r. 

 

6. Wdrożenie prac mających na celu poprawę stanu siedliska zgodnie z zapisami w pkt. 

III odnoszącymi się do zadania 1B i 2B w 2019 r i 2020 r. 

 

7. Raportowanie i dokumentacja prac w 2019 r i 2020 r.: 

 dotycząca wykonania każdego z Zadań zostanie udokumentowana w formie: 
- cząstkowych raportów opisujących postęp rzeczowy zadania każdorazowo po 

wdrożeniu przez Wykonawcę poszczególnych punktów z harmonogramu prac 

- zbiorczego raportu rzeczowego będącego załącznikiem do protokołu odbioru, 

zawierającego podsumowanie wszystkich raportów rzeczowych opracowanych w 

trakcie realizacji Zadania oraz końcową dokumentację mapową. 

 będzie zawierała dane na temat szczegółowej oceny stanu populacji i jej siedliska, 
opracowane w sposób zgodny z pełnym zakresem metodyki, o której mowa w pkt. II 
‘Ocena stanu populacji i jej siedliska’, 

 będzie zawierała zakres i terminy działań podejmowanych w ramach realizacji 
harmonogramu prac i szczegółowe założenia metodyczne im towarzyszące; 

 będzie zawierała skład osobowy zespołu wykonawczego; 

 będzie zawierała odpowiednie logotypy w prowadzonej dokumentacji zgodnie z 
wymogami POIIŚ 2014-2020 opisane w Załączniku nr 5 do Umowy  

 będzie zawierała wyniki prac, udokumentowane w szczególności poprzez: 
- opis tekstowy wraz z mapami wykonanymi na podkładach rastrowych z państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

- zestawienie wskaźników stanu siedliska gatunku przed podjęciem prac i po ich 

zakończeniu,  

- plan lokalizacyjny oraz kartogram z naniesioną siatką 5 m x 5 m z uwzględnieniem 

zastosowanych w terenie oznaczeń oraz terenowych punktów charakterystycznych (na 

wypadek uszkodzenia oznakowania przez zwierzynę czy osoby postronne), ułatwiający 

zlokalizowanie w terenie wyników prac, w tym, jeśli dotyczy,  zlokalizowanie wsiedlonych 

roślin 

- dokumentację fotograficzną: ogólne ujęcie siedliska, szczegółowe ujęcie płatu roślinności, 

ujęcia ilustrujące osobniki gatunku (jeśli dotyczy – wsiedlonych osobników lub grup 

osobników wraz z ich oznakowaniem w terenie); lokalizacja każdej fotografii musi 

zawierać koordynaty GPS w systemie 1992  
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- w odniesieniu do wsiedlanych roślin: spis florystyczny z uwzględnieniem pokrycia przez 

poszczególne gatunki roślin przeprowadzony na obszarze 2 m x 2 m wkoło wsiedlonego 

osobnika (w przypadku wsiedlenia grupy – należy podzielić miejsce wsiedlenia siatką o 

wielkości 2 m x 2 i dokonać spisu z uwzględnieniem pokrycia w każdym oczku siatki);   

- zdjęcia fitosocjologiczne wytypowanych płatów grądu, w tym z udziałem ciemiężycy 

czarnej (także z udziałem roślin wsiedlanych), ujmujące pokrycie poszczególnych 

gatunków w 10 stopniowej skali Londo i uwzględniające stopień stałości; lokalizacja 

każdego zdjęcia fitosocjologicznego musi zawierać koordynaty GPS w systemie 1992   

 

 będzie zawierała cyfrowe mapy tematyczne do raportu końcowego  wykonane w 
sposób zgodny z: 

- wytycznymi zawartymi w opracowaniu: Łochyński M., Guzik M. 2009. Standard danych 

GIS w ochronie przyrody. Poznań – Zakopane – Kraków; 

- Podręcznikiem do obsługi Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej;- rozporządzeniem 

Rady Ministrów z 15.10.2012 w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych 

(Dz.U. z 2012 r., poz. 1247) – układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 

 będzie zawierała wydruki cyfrowych map tematycznych do raportu końcowego 
spełniające  następujące wymagania: 

- format co najmniej A3 

- opatrzone znakami graficznymi i logotypami zgodnie z wymaganiami POIŚ 

- rozdzielczość wydruku nie mniejsza niż 300dpi 

 

 będzie zawierała podkład mapowy dla raportów cząstkowych i dla raportu 
końcowego spełniajacy następujące wymagania: 

- skala dostosowana do wielkości powierzchni stanowiska 

- skany map wykonane w rozdzielczości nie niższej niż 300 dpi. 

- kolor (RGB 24bit) 

- kalibracja do układu współrzędnych PL 1992 i zapis w pliku TIFF niosącym informacje o 
georeferencji (GeoTIFF)  

 

19. W zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, część III - Zakres 

prac dla Zadania 1 i 2. 

Skreśla się dotychczasową treść: 

W części Zadania 1.A dotyczącej wzmocnienia populacji przewidziane jest wykonanie  

następujących prac:   

 pozyskanie docelowej ilości materiału roślinnego w postaci nasion pochodzących z 
populacji źródłowej w Foluszu zgodnie z decyzją DZP-WG.6400.3.2017.ep.3 , przy 
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czym wybór miejsc zbioru nasion wynikać będzie z  będzie z szczegółowej oceny 
stanu populacji i jej siedliska, o której mowa w punkcie II Sposób realizacji Zadań 1 i 
2 „Ocena stanu populacji i jej siedliska”.  

 rozmnożenie materiału roślinnego w kontrolowanych warunkach uprawy ex situ i 
adaptacja przygotowująca do wsiedlenia na docelowe stanowisko; minimalna liczba 
namnożonych roślin: 25, w tym 15 przeznaczonych do wsiedlenia na docelowe 
stanowisko w 2019 roku  

 prowadzenie materiału roślinnego w kontrolowanych warunkach uprawy ex situ i 
adaptacja przygotowująca do wsiedlenia na docelowe stanowiska; materiał do 
reprodukcji będzie pochodził ze stanowiska, które będzie zasilane i będzie 
namnażany w sposób wykluczający zmieszanie się z materiałem z innych populacji 
czy innych kolekcji w uprawie ex situ. 

 dwukrotne wsiedlenie roślin z uprawy ex situ (w 2019 r. i 2020 r.) zgodnie z decyzją 
DZP-WG.6400.3.2017.ep.3 na docelowe stanowisko dla osiągnięcia założenia 
wprowadzenia w sumie 10 okazów, wyprowadzonych w warunkach ex situ, przy 
uwzględnieniu udatności 50%. 

 wykonanie do 15 czerwca 2020 roku, zgodnie z opracowaną przez siebie 
szczegółową metodyką, pierwszej oceny skuteczności restytucji. Metodyka ta 
będzie spójna z obowiązującą metodyką monitoringu a zarazem obejmować będzie 
strukturę wiekową populacji. Wynik oceny wykonanej w roku 2020 będzie punktem 
odniesienia dla dalszych ocen analizowanej populacji, w tym wykonywanych w 
ramach monitoringu państwowego 

 

W części Zadania 1.B. dotyczącej poprawy stanu siedliska przewidziane jest wykonanie  

następujących prac:  

 usunięcie krzewów wraz z karczowaniem oraz regularne koszenie prowadzone w 
trakcie sezonu wegetacyjnego we wszystkich latach realizacji zadania oraz 
przeprowadzenie zabiegów ochrony in situ w obrębie wytypowanego siedliska 
gatunku na stanowisku w Foluszu dostosowanych do wytycznych metodycznych 
opracowanych podczas przygotowywania wstępnego raportu merytorycznego. 
Zakres prac wynikać będzie ze szczegółowej oceny stanu populacji i jej siedliska, o 
której mowa w punkcie II Sposób realizacji Zadań 1 i 2 „Ocena stanu populacji i jej 
siedliska”. 

 Do Wykonawcy należy trwałe usuwanie całości biomasy pozyskanej w trakcie 
realizacji zadania, w sposób zgodny z obowiązującym ustawodawstwem i pokrycie 
związanych z tym kosztów. 

 

 

Zakres prac dla Zadania 2. 

W części Zadania 2.A. dotyczącej wzmocnienia populacji na stanowisku Skarpy 

Kierzkowskie (Trzeciewnica) przewidziane jest wykonanie  następujących prac:   

 pozyskanie docelowej ilości materiału roślinnego w postaci nasion pochodzących z 
populacji źródłowej w Trzeciewnicy zgodnie z decyzją DZP-WG.6400.3.2017.ep.3 
(Dolina Noteci PLH300004, Rezerwat Przyrody Skarpy Ślesińskie) 

 prowadzenie materiału roślinnego w kontrolowanych warunkach uprawy ex situ i 
adaptacja przygotowująca do wsiedlenia na docelowe stanowisko; materiał do 
reprodukcji będzie pochodził ze stanowiska wymienionego w decyzji DZP-
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WG.6400.3.2017.ep.3 i będzie namnażany w sposób zapewniający integralność 
materiału restytucyjnego z wyjściowym, tj. wykluczający zmieszanie się z 
materiałem z innych populacji czy innych kolekcji w uprawie ex situ. 

 dwukrotne wsiedlenie roślin z uprawy ex situ (w 2019 r. i 2020 r.) na docelowe 
stanowisko Skarpy Kierzkowskie dla osiągnięcia założenia wprowadzenia w sumie 
50 kęp, wyprowadzonych w warunkach ex situ, przy uwzględnieniu udatności 50%, 
zgodnie z decyzją DZP-WG.6400.3.2017.ep.3. 

 wykonanie do 15 czerwca 2020 roku, zgodnie z opracowaną przez siebie 
szczegółową metodyką, pierwszej oceny skuteczności restytucji. Metodyka ta będzie 
spójna z obowiązującą metodyką monitoringu a zarazem obejmować będzie strukturę 
wiekową populacji. Wynik tej oceny będzie punktem odniesienia dla dalszych ocen 
analizowanej populacji, w tym wykonywanych w ramach monitoringu państwowego 

 

W części Zadania 2.B dotyczącej poprawy stanu siedliska ostnicy Jana na stanowisku 

Skarpy Kierzkowskie przewidziane jest wykonanie  następujących prac:  

 

 regularne koszenie ręczne, usunięcie krzewów wraz z karczowaniem prowadzone w 
trakcie sezonu wegetacyjnego we wszystkich latach realizacji zadania oraz 
przeprowadzenie zabiegów ochrony in situ w obrębie wytypowanego siedliska 
gatunku na stanowisku Skarpy Kierzkowskie dostosowanych do wytycznych 
metodycznych opracowanych podczas przygotowywania wstępnego raportu 
merytorycznego. Zakres prac wynikać będzie ze szczegółowej oceny stanu 
populacji i jej siedliska, o której mowa w punkcie II Sposób realizacji Zadań 1 i 2 
„Ocena stanu populacji i jej siedliska”. 

Do Wykonawcy należy trwałe usuwanie całości biomasy pozyskanej w trakcie realizacji 
zadania, w sposób zgodny z obowiązującym ustawodawstwem i pokrycie związanych z 
tym kosztów. 

i wprowadza nowe brzmienie: 

1. W części Zadania 1A, dotyczącej  wzmocnienia populacji ostnicy Jana przewidziane 

jest wykonanie następujących prac:   

 pozyskanie docelowej ilości materiału roślinnego w postaci nasion pochodzących z 
populacji źródłowej w Foluszu zgodnie z decyzją DZP-WG.6400.3.2017.ep.3 
zebranych w sposób zgodny z wytycznymi zawartymi w podręczniku zbioru nasion 
ENSCONET1,  przy czym wybór miejsc zbioru nasion wynikać będzie z  będzie z 
szczegółowej oceny stanu populacji i jej siedliska, o której mowa w punkcie II 
Sposób realizacji Zadań 1 i 2 „Ocena stanu populacji i jej siedliska”.  

 wyprowadzenie z nasion materiału roślinnego docelowo traktowanego jako 
materiał do wzmocnienia populacji, uprawa w warunkach   ex situ i adaptacja roślin 
przygotowująca do wsiedlenia na docelowe stanowisko; liczba uprawianych okazów 
roślin będzie wyznaczona na podstawie spodziewanej udatności wsiedlania, 
aklimatyzacji i uprawy;  materiał do reprodukcji będzie pochodził ze stanowiska, 
które będzie zasilane i będzie namnażany w sposób wykluczający zmieszanie się z 
materiałem z innych populacji czy innych kolekcji w uprawie ex situ. 

 dwukrotne wsiedlenie roślin z uprawy ex situ (w 2019 r. i 2020 r.) zgodnie z decyzją 
DZP-WG.6400.3.2017.ep.3 na docelowe stanowisko dla osiągnięcia założenia 

                                                           
1
 ENSCONET (2009). Podręcznik zbioru nasion gatunków dzikorosnących. ISBN 978-84-692-5963-4 
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wprowadzenia w sumie 10 okazów, wyprowadzonych w warunkach ex situ, przy 
uwzględnieniu udatności 70%. 

 wykonanie  w 2020 roku, zgodnie z opracowaną przez siebie szczegółową 
metodyką, pierwszej oceny skuteczności restytucji. Metodyka ta będzie spójna z 
obowiązującą metodyką monitoringu a zarazem obejmować będzie strukturę 
wiekową populacji. Wynik oceny wykonanej w roku 2020 będzie punktem 
odniesienia dla dalszych ocen analizowanej populacji, w tym wykonywanych w 
ramach monitoringu państwowego 

 

W części Zadania 1.B. dotyczącej poprawy stanu siedliska przewidziane jest 

wykonanie  następujących prac:  

• usunięcie krzewów wraz z karczowaniem oraz regularne koszenie 

prowadzone w trakcie sezonu wegetacyjnego we wszystkich latach realizacji zadania 

oraz przeprowadzenie zabiegów ochrony in  situ w obrębie wytypowanego siedliska 

gatunku na stanowisku w Foluszu dostosowanych do wytycznych metodycznych 

opracowanych podczas przygotowywania wstępnego raportu merytorycznego. Zakres 

prac wynikać będzie ze szczegółowej oceny stanu populacji i jej siedliska, o której 

mowa w punkcie II Sposób realizacji Zadań 1 i 2 „Ocena stanu populacji i jej 

siedliska”. 

• przed przeprowadzeniem zabiegu usuwania krzewów, wszystkie okazy 

rzadkich i chronionych gatunków krzewów zostaną specjalnie oznaczone przez 

Wykonawcę taśmą ostrzegawczą, aby nie zostały przypadkowo usunięte 

• Do Wykonawcy należy trwałe usuwanie całości biomasy pozyskanej w trakcie 

realizacji zadania, w sposób zgodny z obowiązującym ustawodawstwem i pokrycie 

związanych z tym kosztów. 

 

 

2. Zakres prac dla Zadania 2. 

W części zadania 2A dotyczącej wzmocnienia populacji na stanowisku Skarpy Kierzkowskie 

(Trzeciewnica) przewidziane jest wykonanie  następujących prac:  

 • pozyskanie docelowej ilości materiału roślinnego w postaci nasion pochodzących z 

populacji źródłowej w Trzeciewnicy zgodnie z decyzją DZP-WG.6400.3.2017.ep.3 (Dolina 

Noteci PLH300004, Rezerwat Przyrody Skarpy Ślesińskie) zebranych w sposób zgodny z 

wytycznymi zawartymi w podręczniku zbioru nasion ENSCONET2.  

• wyprowadzenie z nasion materiału roślinnego docelowo traktowanego jako materiał 

do wzmocnienia populacji, prowadzenie materiału roślinnego w kontrolowanych warunkach 

uprawy ex situ i adaptacja przygotowująca do wsiedlenia na docelowe stanowisko; materiał 

do reprodukcji będzie pochodził ze stanowiska wymienionego w decyzji DZP-

WG.6400.3.2017.ep.3 i będzie namnażany w sposób zapewniający integralność materiału 

restytucyjnego z wyjściowym, tj. wykluczający zmieszanie się z materiałem z innych populacji 

                                                           
2
  ENSCONET (2009). Podręcznik zbioru nasion gatunków dzikorosnących. ISBN 978-84-692-5963-4 
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czy innych kolekcji w uprawie ex situ; liczba uprawianych okazów roślin będzie wyznaczona 

na podstawie spodziewanej udatności wsiedlania, aklimatyzacji i uprawy 

• dwukrotne wsiedlenie roślin z uprawy ex situ (w 2019 r. i 2020 r.) na docelowe 

stanowisko Skarpy Kierzkowskie dla osiągnięcia założenia wprowadzenia w sumie 50 kęp, 

wyprowadzonych w warunkach ex situ, przy uwzględnieniu udatności 70%, zgodnie z 

decyzją DZP-WG.6400.3.2017.ep.3. 

• wykonanie w 2019 roku i w 2020 roku, zgodnie z opracowaną przez siebie 

szczegółową metodyką, pierwszych ocen skuteczności restytucji. Metodyka ta będzie spójna 

z obowiązującą metodyką monitoringu gatunku a zarazem obejmować będzie strukturę 

wiekową populacji. Wynik oceny wykonanej w roku 2020 będzie punktem odniesienia dla 

dalszych ocen analizowanej populacji, w tym wykonywanych w ramach monitoringu 

państwowego 

• do Wykonawcy należy trwałe usunięcie pozyskanej biomasy i pokrycie związanych z 

tym kosztów zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem  

 

 

W części Zadania 2.B dotyczącej poprawy stanu siedliska ostnicy Jana na stanowisku 

Skarpy Kierzkowskie przewidziane jest wykonanie  następujących prac:  

 

 regularne koszenie ręczne, usunięcie krzewów wraz z karczowaniem prowadzone w 
trakcie sezonu wegetacyjnego we wszystkich latach realizacji zadania oraz 
przeprowadzenie zabiegów ochrony in  situ w obrębie wytypowanego siedliska 
gatunku na stanowisku Skarpy Kierzkowskie dostosowanych do wytycznych 
metodycznych opracowanych podczas przygotowywania wstępnego raportu 
merytorycznego. Zakres prac wynikać będzie ze szczegółowej oceny stanu 
populacji i jej siedliska, o której mowa w punkcie II Sposób realizacji Zadań 1 i 2 
„Ocena stanu populacji i jej siedliska”. 

 przed przeprowadzeniem zabiegu usuwania krzewów, wszystkie okazy rzadkich i 
chronionych gatunków krzewów zostaną specjalnie oznaczone przez Wykonawcę 
taśmą ostrzegawczą, aby nie zostały przypadkowo usunięte 

 Do Wykonawcy należy trwałe usuwanie całości biomasy pozyskanej w trakcie realizacji 
zadania, w sposób zgodny z obowiązującym ustawodawstwem i pokrycie związanych z 
tym kosztów. 

 
 

20. W zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego, pkt. 1.  
Skreśla się dotychczasową treść: 

Składam/y ofertę na realizację całości prac (Zadania 1, 2,)  na warunkach opisanych w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz na warunkach określonych w 
niniejszej ofercie, za łączną cenę ofertową  

…………………………………………………………………….…… PLN 
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słownie: ………………………………………………………………………..… złotych,  

w tym:  

za wykonanie Zadania 1: ………………. zł brutto, słownie (…………………….); 

za wykonanie Zadania 2: ………………. zł brutto, słownie (…………………….); 

 

 i wprowadza nowe brzmienie: 

Składam/y ofertę na realizację całości prac (Zadania 1, 2)  na warunkach opisanych w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz na warunkach określonych w 
niniejszej ofercie, za łączną cenę ofertową ………………………………….…… PLN 

słownie: ………………………………………………………………………..… złotych, 

21. W zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego, pkt. 2. ppkt.2.1. 
Skreśla się dotychczasową treść: 

Akceptuję/my terminy realizacji zamówienia, tj. 30 czerwca 2020 r. 

i wprowadza nowe brzmienie: 

Akceptuję/my terminy realizacji zamówienia, tj. 14 września 2020 roku 

22. W zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego, pkt. 2. ppkt.2.2. 
Skreśla się dotychczasową treść: 
 
Akceptuję/my proponowane warunki płatności, w tym 30 dniowy termin płatności 
 
i wprowadza nowe brzmienie: 

Akceptuję/my proponowane warunki płatności szczegółowo opisane we wzorze umowy 
(§3 ust 1. Umowy), w tym: procentową wartość każdego z Zadań i podzadań, a także 30 
dniowy termin płatności 

 

23. W zakresie pkt. 5.1.19.4. SIWZ 
Skreśla się dotychczasową treść: 
Informacja w zakresie kryteriów oceny ofert „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie 

osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” 

 i wprowadza nowe brzmienie: 
 

Informacja w zakresie kryteriów oceny ofert „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia” - załącznik nr 9 do SIWZ 

 

24. W zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, część I - Termin 

wykonania zamówienia 

Skreśla się dotychczasową treść: 

 

Zadanie 1. Wykonanie przedmiotu usługi musi nastąpić do 30 czerwca 2020 r. 

Zadanie 2. Wykonanie przedmiotu usługi musi nastąpić do 30 czerwca 2020 r. 
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i wprowadza nowe brzmienie: 

 

Zadanie 1. Wykonanie przedmiotu usługi musi nastąpić do 14 września 2020 r. 

Zadanie 2. Wykonanie przedmiotu usługi musi nastąpić do 14 września 2020 r. 

 

 

25. W zakresie pkt. 17 SIWZ - Termin wykonania zamówienia 

 Skreśla się dotychczasową treść: 
 
 Całość zamówienia zostanie zrealizowana do dnia 30 czerwca 2020 roku 
 
 i wprowadza nowe brzmienie: 
 
 Całość zamówienia zostanie zrealizowana do dnia 14 września 2020 roku 

 

26. W zakresie pkt. 11.1. SIWZ 

Skreśla się dotychczasową treść: 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Prawdziwka 2 w 

Sekretariacie w budynku „Gronówek” w godz. 8.00 - 15.00 w terminie do dnia 10 

września 2018 r. do godziny 13:30 

 

 i wprowadza nowe brzmienie: 
 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Prawdziwka 2 w 

Sekretariacie w budynku „Gronówek” w godz. 8.00 - 15.00 w terminie do dnia 24 

września 2018 r. do godziny 13:30 

 

27. W zakresie pkt. 12.1. SIWZ 

Skreśla się dotychczasową treść: 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 
w dniu 10 września 2018r. o godzinie 14:30 w Sali Konferencyjnej w budynku 
„Przyszklarniowym”                

 

i wprowadza nowe brzmienie: 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 
w dniu 24 września 2018r. o godzinie 14:30 w Sali Konferencyjnej w budynku 

„Przyszklarniowym” 

 

28. W zakresie Załącznika nr 5 do SIWZ pkt. 1 

Skreśla się dotychczasową treść: 
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Lp.  Imię i nazwisko  
Wykształcenie, 

doświadczenie, 

kwalifikacje 

Informacja  

o podstawie do dysponowania 

osobą 

(wskazać podstawę, np. umowa o 

pracę, umowa cywilno-prawna, 

zobowiązanie podmiotu trzeciego)  

 

Przewidywany zakres 

wykonywanych 

czynności 

 

1.     

2.     

…     

 

i wprowadza nowe brzmienie 

 

Lp.  Imię i nazwisko  
Wykształcenie,  

tytuł zawodowy w 

dziedzinie 

Informacja  

o podstawie do dysponowania 

osobą 

(wskazać podstawę, np. umowa o 

pracę, umowa cywilno-prawna, 

zobowiązanie podmiotu trzeciego)  

 

Przewidywany zakres 

wykonywanych 

czynności 

 

1.     

2.     

…     

 

 

29. Skreśla się dotychczasową treść w załączniku nr 5 do SIWZ pkt. 2 (co oznacza 

rezygnację z tego zapisu) 

 

Kompetencje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia stanowią o spełnieniu  
warunków zdolności zawodowej dla udziału w postępowaniu, o których mowa w 
punkcie 4.2.1.2 SIWZ, zgodnie z następującym wykazem:  

ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA IMIĘ I NAZWISKO  
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Osoba, która w okresie ostatnich 5 lat należycie wykonała co 

najmniej jeden zbiór nasion dowolnego dziko rosnącego 

gatunku rośliny do banku nasion, w sposób zgodny z 

metodyką  opisaną w podręczniku ENSCONET (European 

Nature Seed Conservation Network) dostępnym pod linkiem: 

http://ensconet.maich.gr/PDF/Collecting_protocol_Polish.pdf), 

z zastrzeżeniem, że doświadczenie to obejmuje co najmniej: 

planowanie zbioru, tworzenie próby, technikę zbioru, 

rozpoznanie i dokumentację roślin, oraz postępowanie z 

kolekcją po zbiorze. 

 

 

Osoba, która będzie kierownikiem realizacji zadania nr 1 i nr 2, 

oraz posiada wykształcenie, co najmniej magisterskie lub 

równoważne w zakresie nauk przyrodniczych lub biologicznych 

o specjalizacji botanicznej, środowiskowej lub ogólnej, lub 

wykształcenie w zakresie nauk ogrodniczych, lub 

wykształcenie w zakresie nauk leśnych. 

 

Osoba będąca autorem lub współautorem inwentaryzacji 

siedlisk przyrodniczych, przeprowadzonej w ramach pracy 

badawczej (Definicję pracy badawczej zawarto w pkt 4.2.1.1.2 

SIWZ).  

 

Osoba będąca autorem lub współautorem oceny stanu 

populacji zagrożonego lub chronionego gatunku rośliny 

naczyniowej przeprowadzonej w ramach pracy badawczej lub 

działania ochronnego (Definicję pracy badawczej i działania 

ochronnego zawarto w pkt 4.2.1.1.2 SIWZ)  

 

 

30. W zakresie Załącznika nr 9 do SIWZ 

 Skreśla się dotychczasową treść: 

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, 

odpowiadające kryteriom P2, P3, P4 oceny ofert opisanym w punkcie 14.2 SIWZ, są 

zgodne z poniższym wykazem: 

 

Prace odpowiadające kryterium P2: 

Łączna liczba działań ochronnych wykonanych przez osoby wyznaczone do realizacji 

zamówienia, nakierowanych na poprawę stanu chronionych siedlisk murawowych oraz 

ocenę i dokumentowanie ich stanu: 

l.p. Nazwa/tytuł/przedmiot pracy, lata realizacji Osoby wyznaczone przez 

Wykonawcę do realizacji 

zamówienia, które brały udział 
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w wykonaniu pracy 

1.   

2.   

3.   

4.   

…   

 

Prace odpowiadające kryterium P3:  

Łączna liczba wykonanych przez osoby wyznaczone do realizacji zamówienia: działań 

ochronnych nakierowanych na czynną ochronę dowolnego, prawnie chronionego gatunku 

rośliny naczyniowej, lub odpowiadających takim działaniom, co do zakresu i metod, prac 

badawczych, obejmujących zarówno etap ex situ jak i wsiedlenie wyprowadzonych w 

warunkach ex situ okazów roślin chronionych na siedliska przyrodnicze 

l.p. Nazwa/tytuł/przedmiot pracy, lata realizacji Osoby wyznaczone przez 

Wykonawcę do realizacji 

zamówienia, które brały udział 

w wykonaniu pracy 

1.   

2.   

3.   

4.   

…   

 

Prace odpowiadające kryterium P4:  

Praktyczna umiejętność uprawy ex situ ostnicy Jana u co najmniej jednej spośród osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia,   udokumentowana w postaci co najmniej jednego 

materiału publikowanego lub roboczego (np. raport, sprawozdanie) opisującego własny 

dorobek praktyczny w zakresie uprawy tego gatunku   

l.p. Nazwa/tytuł/przedmiot pracy, lata realizacji Osoby wyznaczone przez 

Wykonawcę do realizacji 

zamówienia, które brały udział 

w wykonaniu pracy 
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1.   

2.   

3.   

4.   

…   

 

i wprowadza nowe brzmienie 

 

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,   

do oceny ofert w ramach kryterium K opisanym w punkcie 14.2 SIWZ, są zgodne z 

poniższym wykazem: 

 

  

l.p. Wykonawca dysponuje lub 

będzie dysponował do realizacji 

zamówienia co najmniej : 

 

 Uzupełnia Wykonawca 

w zakresie informacji  

z kol.2  

 

Publikacje dotyczące: 

biologii ostnicy Jana 

(Stipa joannis) lub 

ochrony czynnej ostnicy 

Jana (Stipa joannis) lub 

uprawy ostnicy Jana 

(Stipa joannis)– min. 2 

dla każdej z podanych 

przez Wykonawcę osób 

1 2 3 4 

1. 1 ekspertem  botanikiem  w 

stopniu doktora nauk 

biologicznych lub rolniczych lub 

ogrodniczych    

  

2. 2 ekspertami  botanikami  w 

stopniu doktora nauk 

biologicznych lub rolniczych lub 

ogrodniczych     

  

…    

 

 

31. W zakresie pkt. 6.2.1 SIWZ 

Skreśla się dotychczasową treść: 
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pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, lub 

 

i wprowadza brzmienie 

 

pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z późn. zm.), 

osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub 

 

32. W zakresie pkt. 6.2.2 SIWZ 

Skreśla się dotychczasową treść: 

 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), w tym 

poczty elektronicznej na adres:  m.jablonski@obpan.pl 

 

i wprowadza brzmienie 

 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. 

zm.), w tym poczty elektronicznej na adres:  m.jablonski@obpan.pl 

 

33. W zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 5) 

Skreśla się dotychczasową treść: 

 

5) ................................................................................................................................ 

 

 

i wprowadza brzmienie 

 

5) ................................................................................................................................ 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) oświadczam, że oferta oraz załączone do niej 

dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty. 

 

oraz dodaje się zapis: 

 

 UWAGA 

Wszystkie zmiany już po wypełnieniu oferty powinny być dokonywane poprzez 

skreślenie poprzedniej wartości lub wyrażenia oraz wpisanie nowej z parafką osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Nie dopuszcza się używania korektora. 

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, 

uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie 

z niniejszą SIWZ. 
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34. W zakresie załącznika nr 4 do SIWZ - Wzór wykazu usług 

Skreśla się dotychczasową treść: 

 

W odniesieniu do warunku opisanego w punkcie 4.2.1.1.1 SIWZ: 

Lp. 

 

 

 Przedmiot i opis 

usługi 

Podmiot, na rzecz 
którego wykonano 

usługę  
 (pełna nazwa) 

Termin wykonania  
usługi (dzień, miesiąc, 

rok rozpoczęcia i 

zakończenia świadczenia 

usług) 

Wykonawca 
Zamówienia/usług 

(pełna nazwa)2 

Sposób dysponowania 
(niewłaściwe skreślić) 

     Zasób własny 

Wykonawcy/ zasób 

podmiotu trzeciego* 

      

 

i wprowadza brzmienie 

 

W odniesieniu do warunku opisanego w punkcie 4.2.1.1 SIWZ 

Lp. 

 

 

 Przedmiot i opis 

usługi oraz  

wartość wykonanej 

usługi 

Podmiot, na rzecz 
którego wykonano 

usługę  
 (pełna nazwa) 

Termin wykonania  
usługi (dzień, miesiąc, 

rok rozpoczęcia i 

zakończenia świadczenia 

usług) 

Wykonawca 
Zamówienia/usług 

(pełna nazwa)4 

Sposób dysponowania 
(niewłaściwe skreślić) 

     Zasób własny 

Wykonawcy/ zasób 

podmiotu trzeciego* 

      

 

 

35. Skreśla się dotychczasową treść w załączniku nr 4 do SIWZ pkt. 2 (co oznacza 

rezygnację z tego zapisu) 

 

W odniesieniu do warunku opisanego w punkcie 4.2.1.1.2 SIWZ: 

 

Lp. 

 

 

 Przedmiot i opis  

usługi/pracy 

Podmiot, na rzecz 
którego wykonano 

usługę  
 (pełna nazwa) 

Termin wykonania  
pracy (dzień, miesiąc, rok 

rozpoczęcia i 

zakończenia świadczenia 

usług) 

Wykonawca 
Zamówienia/usług 

(pełna nazwa)3 

Sposób dysponowania 
(niewłaściwe skreślić) 
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     Zasób własny 

Wykonawcy/ zasób 

podmiotu trzeciego* 

      

 

 

36. W zakresie pkt. 5.12 SIWZ 

Skreśla się dotychczasową treść: 

 

Dokumenty składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej: 

rozporządzeniem. 

 

i wprowadza brzmienie 

 

Dokumenty składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126), 

zwanym dalej: rozporządzeniem. 

 

37. W zakresie załącznika nr 8 - wzór umowy wprowadza się następujące zmiany: 

1) W §1 po ust. 3 dodaje się ust 4 o treści: 

Wykonawca oświadcza że dysponuje zapleczem technicznym niezbędnym do 

wyprowadzenia roślin ostnicy Jana z nasion, dalszego namnażania w warunkach ex situ 

jak i adaptacji młodych roślin w kontrolowanych warunkach do warunków zewnętrznych, 

w tym dysponuje m.in.: 

a. wydzielonym pomieszczeniem lub wydzielonym terenem  do prowadzenia czynności 

związanych z przygotowaniem do rozmnażania roślin z nasion pozyskanych z 

warunków naturalnych, zapewniającym zachowanie integralności materiału roślinnego, 

tj. uniemożliwiającym ryzyko wprowadzenia innego niż przedmiotowy gatunek oraz 

uniemożliwiającym ryzyko wprowadzenia innych niż typowane do restytucji okazów 

przedmiotowego gatunku;  ponadto wydzielone pomieszczenie lub wydzielony teren 

powinien spełniać warunki umożliwiające umieszczenie pozyskanych nasion  

przedmiotowego gatunku w odpowiednich pojemnikach wypełnionych podłożem o 

właściwościach optymalnych dla wzrostu ostnicy Jana oraz do przygotowania 

namnożonych roślin do wprowadzenia na stanowiska naturalne. Parametry 

pojemników oraz parametry podłoża powinny być opisane we Wstępnym Raporcie 

Merytorycznym,  

b. wydzielonym terenem z rozsadnikami lub inspektami, które będą posiadały stały 
dostęp wody dla zapewnienia optymalnych warunków wzrostu i aklimatyzacji dla 
uprawianych roślin przedmiotowego gatunku.   
 

2) W §1 po ust. 3 i 4 (j.w.) dodaje się ust 5 o treści: 
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Zamawiający wymaga, aby wszystkie przedkładane i przekazywane przez Wykonawcę 

dokumenty, o których mowa w Umowie i Załącznikach (w tym m.in. faktury, raporty, 

sprawozdania i inne, za wyjątkiem map i zdjęć), były drukowane na papierze 

pochodzącym z recyklingu. Na każde żądnie Zamawiającego, w terminie przez niego 

wskazanym, Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu dokument zakupu 

lub w inny sposób udowodnić pochodzenie recyklingowe papieru. 

 

3) Skreśla się dotychczasową treść w §2 ust 1: 

 

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala się dla poszczególnych Zadań, o których 
mowa w Załączniku nr 1 do Umowy, i tak: 

Zadanie 1. Wykonanie przedmiotu usługi musi nastąpić do 30 czerwca 2020 r. 
Zadanie 2. Wykonanie przedmiotu usługi musi nastąpić do 30 czerwca 2020 r. 
 

i wprowadza nowe brzmienie: 

2. Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala się dla poszczególnych Zadań, o których 

mowa w Załączniku nr 1 do Umowy, i tak: 

1.  Zadanie 1. Wykonanie przedmiotu usługi musi nastąpić do 14 września  2020 r., w 
następujący sposób:  

a. Opracowanie Wstępnego Raportu Merytorycznego (do 30 dni od podpisania 

umowy), Pozyskanie materiału roślinnego jako wyjściowego do restytucji oraz jego 

zabezpieczenie w warunkach ex situ, Ocena stanu populacji i ich siedlisk, 

w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. 

b. Ocena stanu populacji i jaj siedliska  w 2019 roku, Wdrożenie prac mających na 

celu uprawę ex situ, adaptację, wsiedlenie na stanowiska naturalne materiału 

roślinnego odnoszące się do zadania 1.A. w 2019 roku, Wdrożenie prac mających 

na celu poprawę stanu siedliska odnoszące się do zadania 1.B. w 2019 roku, 

Raportowanie i dokumentacja prac w 2019 roku, 

w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. 

c. Ocena stanu populacji i jej siedliska w 2020 roku, Wdrożenie prac mających na 

celu uprawę ex situ, adaptację, wsiedlenie na stanowiska naturalne materiału 

roślinnego odnoszące się do zadania 1.A. w 2020 roku, Wdrożenie prac mających 

na celu poprawę stanu siedliska odnoszące się do zadania 1.B. w 2020 roku, 

Raportowanie i dokumentacja prac w 2020 roku, 

w terminie do dnia 14 września 2020 r  

 

2.  Zadanie 2: wykonanie przedmiotu usługi musi nastąpić do 14 września  2020 r., w 

następujący sposób:  

a. Opracowanie Wstępnego Raportu Merytorycznego (do 30 dni od podpisania 

umowy), Pozyskanie materiału roślinnego jako wyjściowego do utworzenia 

populacji oraz jego zabezpieczenie w warunkach ex situ, Ocena stanu siedliska 

przeznaczonego do utworzenia populacji przedmiotowego gatunku, 

w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. 

b. Ocena stanu siedliska w 2019 roku, Wdrożenie prac mających na celu uprawę ex 

situ, adaptację, wsiedlenie na stanowiska naturalne materiału roślinnego 

odnoszące się do zadania 2.A. w 2019 roku, Wdrożenie prac mających na celu 
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poprawę stanu siedliska odnoszące się do zadania 2.B. w 2019 roku, 

Raportowanie i dokumentacja prac w 2019 roku, 

w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. 

c. Ocena stanu utworzonej populacji i jej siedliska w 2020 roku, Wdrożenie prac 

mających na celu uprawę ex situ, adaptację, wsiedlenie na stanowiska naturalne 

materiału roślinnego odnoszące się do zadania 2.A. w 2020 roku, Wdrożenie prac 

mających na celu poprawę stanu siedliska odnoszące się do zadania 2.B. w 2020 

roku, Raportowanie i dokumentacja prac w 2020 roku, 

w terminie do dnia 14 września 2020 r, 
 

4) Skreśla się dotychczasową treść w §2 ust 2: 

 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 21 dni 

kalendarzowych od podpisania Umowy opis stosowanej metodyki i harmonogram pracy, 

w formie: Wstępnego Raportu Merytorycznego, odnośnie realizacji poszczególnych 

Zadań, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy. 

 

i wprowadza nowe brzmienie: 

 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 30 dni 

kalendarzowych od podpisania Umowy opis stosowanej metodyki i harmonogram pracy, 

w formie: Wstępnego Raportu Merytorycznego, odnośnie realizacji poszczególnych 

Zadań, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy.. 

 

5) Skreśla się dotychczasową treść w §2 ust 6: 

 

Do potwierdzenia wykonania przedmiotu Umowy, w tym każdego z Zadań, o których 

mowa w §2 ust 1, niezbędne jest sporządzenie i podpisanie przez Zamawiającego 

protokołu odbioru, w tym każdego z Zadań – bez zastrzeżeń.  

Do potwierdzenia wykonania Wstępnego Raportu Merytorycznego, niezbędne jest 

sporządzenie i podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru Wstępnego Raportu 

Merytorycznego. 

 

i wprowadza nowe brzmienie: 

 

Do potwierdzenia wykonania przedmiotu Umowy, w tym każdego z Zadań, o których 

mowa w §2 ust 1, niezbędne jest sporządzenie i podpisanie przez Zamawiającego 

protokołu odbioru, w tym każdego z Zadań – bez zastrzeżeń.  

Podpisanie bez zastrzeżeń ostatniego protokołu odbioru podzadania w Zadaniu jest 

równoznaczne z wykonaniem danego Zadania. 

Do potwierdzenia wykonania Wstępnego Raportu Merytorycznego, niezbędne jest 

sporządzenie i podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru Wstępnego Raportu 

Merytorycznego. 
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6) Skreśla się dotychczasową treść w §2 ust. 16: 

 

W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit ‘a’ i ‘b’ Wykonawca 

zobowiązany jest do gwarancyjnego utrzymywania we własnych zasobach (na swój 

koszt i swoje ryzyko) w okresie 5 lat od daty wykonania Umowy, minimum 50 kęp  roślin 

(ostnicy Jana) wyhodowanych w związku z realizacją Zadania 1 oraz 50 kęp roślin 

(ostnicy Jana) wyhodowanych w związku z realizacją Zadania 2 

 

i wprowadza nowe brzmienie: 

 

W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit ‘a’ i ‘b’ Wykonawca 

zobowiązany jest do gwarancyjnego utrzymywania we własnych zasobach (na swój koszt 

i swoje ryzyko) w okresie 5 lat od daty wykonania Umowy, minimum 50 kęp  roślin 

(ostnicy Jana) wyprowadzonych z nasion w związku z realizacją Zadania 1 oraz 50 kęp 

roślin (ostnicy Jana) wyprowadzonych z nasion w związku z realizacją Zadania 2 

 

 

7) Skreśla się dotychczasową treść w §3 ust. 1: 

 

Za wykonanie Umowy Strony ustalają łączne wynagrodzenie brutto (z VAT) w wysokości  

………………… zł, słownie (……………………..), w tym:  

a. za wykonanie Zadania 1: ………………. zł brutto, słownie (…………………….); 

za wykonanie Zadania 2: ………………. zł brutto, słownie (…………………….); 

 

i wprowadza nowe brzmienie: 

 

1. Za wykonanie Umowy Strony ustalają łączne wynagrodzenie brutto (z VAT) w 

wysokości  ………………… zł, słownie (……………………..), w tym:  

a. za wykonanie Zadania 1: ………………. zł brutto, słownie (…………………….), 
co stanowi 20% wartości łącznego wynagrodzenia, w tym: 
i. za wykonanie podzadania o którym mowa w §2 ust 1 pkt 1) lit. a w wysokości  

………………… zł brutto, słownie (……………………..), co stanowi 20 % 
wartości Zadania 1; 

ii. za wykonanie podzadania o którym mowa w §2 ust 1 pkt 1) lit. b w wysokości  
………………… zł brutto, słownie (……………………..), co stanowi 46% 
wartości Zadania 1; 

iii. za wykonanie podzadania o którym mowa w §2 ust 1 pkt 1) lit. c w wysokości  
………………… zł brutto, słownie (……………………..), co stanowi 46% 
wartości Zadania 1; 

b. za wykonanie Zadania 2: ………………. zł brutto, słownie (…………………….), 
co stanowi 80% wartości łącznego wynagrodzenia, w tym: 

i. za wykonanie podzadania o którym mowa w §2 ust 1 pkt 2) lit. a w wysokości  
………………… zł brutto, słownie (……………………..), co stanowi 8% 
wartości Zadania 2; 

ii. za wykonanie podzadania o którym mowa w §2 ust 1 pkt 2) lit. b w wysokości  
………………… zł brutto, słownie (……………………..), co stanowi 46% 
wartości Zadania 2; 
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iii. za wykonanie podzadania o którym mowa w §2 ust 1 pkt 2) lit. c w wysokości  
………………… zł brutto, słownie (……………………..), co stanowi 46% 
wartości Zadania 2; 

 
8) Skreśla się dotychczasową treść w §3 ust. 3: 

 

Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po wykonaniu danego Zadania, 

w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 30 

dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury/rachunku wraz z protokołem odbioru bez zastrzeżeń. Za dzień zapłaty Strony 

ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

i wprowadza nowe brzmienie: 

 

Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po wykonaniu danego 

podzadania, w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w 

terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury/rachunku wraz z protokołem odbioru bez zastrzeżeń. Za dzień 

zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

9) Skreśla się dotychczasową treść w §6 ust. 5: 

 

Za naruszenie obowiązku przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 21 dni 

kalendarzowych od podpisania Umowy opisu stosowanej metodyki i harmonogramu 

pracy, w formie: Wstępnego Raportu Merytorycznego, w wysokości 0,2 % wartości 

całego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy jeden dzień 

opóźnienia. 

 

   i wprowadza nowe brzmienie: 

 

Za naruszenie obowiązku przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 30 dni 

kalendarzowych od podpisania Umowy opisu stosowanej metodyki i harmonogramu 

pracy, w formie: Wstępnego Raportu Merytorycznego, w wysokości 0,2 % wartości 

całego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy jeden dzień 

opóźnienia. 

 

10) Skreśla się dotychczasową treść w §6 ust. 10: 

 

Za naruszenie obowiązku utrzymywania we własnych zasobach, w okresie 5 lat od daty 

wykonania Umowy,  minimum 50 kęp roślin (ostnicy Jana) wyhodowanych w związku z 

realizacją Zadania 1 oraz 50 kęp roślin (ostnicy Jana) wyhodowanych w związku z 

realizacją Zadania 2, w wysokości 0,2 % wartości całego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1, za każdą jedną kępę rośliny (ostnicy Jana). 

 

   i wprowadza nowe brzmienie: 
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Za naruszenie obowiązku utrzymywania we własnych zasobach, w okresie 5 lat od daty 

wykonania Umowy,  minimum 50 kęp roślin (ostnicy Jana) wyprowadzonych z nasion w 

związku z realizacją Zadania 1 oraz 50 kęp roślin (ostnicy Jana) wyprowadzonych z 

nasion w związku z realizacją Zadania 2, w wysokości 0,2 % wartości całego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdą jedną kępę rośliny (ostnicy 

Jana) 

 

11) W §6 po ust. 17 dodaje się ust 18 o treści: 

 

Za naruszenie obowiązku przedkładania i przekazywania przez Wykonawcę 

dokumentów, o których mowa w Umowie i Załącznikach (w tym m.in. faktur, raportów, 

sprawozdań i innych, za wyjątkiem map i zdjęć), drukowanych na papierze 

pochodzącym z recyklingu, w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych), za każdy jeden 

przypadek naruszenia. 

  

12) Skreśla się dotychczasową treść w §9 ust 11: 

 

Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w formie aneksu do umowy w przypadku:  

a. siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i SIWZ, 

a przez siłę wyższą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania 

terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, 

a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych 

lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie 

przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia,  

b. zmian wynikających z przepisów prawa,   

c. wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, leżących po Stronie Zamawiającego i nie 

wynikających z winy Wykonawcy, co może skutkować zmianą wynagrodzenia lub 

zmianą terminu realizacji. 

 

i wprowadza nowe brzmienie: 

 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w formie aneksu do umowy w przypadku: 

a. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej w Umowie i dokumentacji SIWZ; 

b. siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i 

SIWZ, a przez siłę wyższą strony rozumieją klęski żywiołowe (w tym: m.in. suszę, 

powódź, i inne zjawiska naturalne jak niespotykane w klimacie w miejscu realizacji 

Umowy: obniżone lub zwiększone temperatury powietrza, zdecydowana zmiana 

poziomu wód rzecznych i gruntowych), stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, 

strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także 

działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub 

osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia; 

c. zmian wynikających z przepisów prawa, w tym zmiana instytucji, organizacji, 

podmiotu prawnego odpowiedzialnych za gospodarowanie na terenie, na którym 

występują stanowiska populacji objętych przedmiotem Umowy;  
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d. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności, w szczególności takich jak nadmierna 

aktywność zwierząt roślinożernych, zmiana składu chemicznego wody na skutek 

stosowania pestycydów, sztucznych nawozów, czy też zanieczyszczenia gleby i 

wody;  

e. wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, leżących po Stronie Zamawiającego i nie 

wynikających z winy Wykonawcy; 

f. działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, jak rozwój infrastruktury sportowej i 

rekreacyjnej (turystyki), czy też nadmierne użytkowanie (wydeptanie) terenów 

wzdłuż linii brzegowej w miejscu realizacji Umowy; 

co może skutkować zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmianą 

harmonogramu płatności a także wynagrodzenia. Zmiana terminu wykonania 

przedmiotu umowy może nastąpić o sumę ilości dni dla każdej z przyczyn wskazanych 

powyżej. Zmiana wynagrodzenia może polegać na ograniczeniu wynagrodzenia w 

przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub wzrostem wynagrodzenia w 

przypadku zwiększenia zakresu przedmiotu umowy. 

 

13) Skreśla się dotychczasową treść w §9 ust 12 (co oznacza rezygnację z tego zapisu): 

 

Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku:  

sporządzenia protokołu konieczności na wykonanie prac dodatkowych, wykonanie których 

stało się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

a. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności,  

b. wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego 

stronie 

c. działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,  

d. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z umową, przez okres nie krótszy niż jeden 

miesiąc potwierdzonych, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, przez 

Zamawiającego,   

 

14) Skreśla się dotychczasową treść w §9 ust 13 (co oznacza rezygnację z tego zapisu): 

 

Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić o sumę ilości dni dla 

każdej z przyczyn, o których mowa w ust 12. 

 

15) Skreśla się dotychczasową treść w §11 ust. 1: 

 

W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności: 

a. przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z 

późn.zm); 
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b. przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 z późn.zm.); 

c. przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 880 ze zm). 

 

   i wprowadza nowe brzmienie: 

 

W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności: 

a. przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1025z późn.zm); 

b. przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 z późn.zm.); 

c. przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1191). 

 

 

16) Skreśla się dotychczasową treść w §11 ust. 2: 

 

Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego 

 

   i wprowadza nowe brzmienie: 

 

Spory mogące wyniknąć z Umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego 

 

38. Dodaje się Załącznik nr 1 oraz Załącznik do 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

(Załącznik nr 1 do SIWZ) 

 

Powyższe zmiany siwz stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia nr 4/ZP/2018FL. Pozostałe zapisy siwz nie ulegają zmianie. 

 

 

 
                                                                             Dyrektor 

                                                                             Paweł Kojs 
 


