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Ogłoszenie nr 540397868-N-2021 z dnia 08.01.2021 r.
Gidle:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 772032-N-2020
Data: 29/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle, Krajowy numer
identyfikacyjny 15002656900000, ul. Niesulów 3, 97-540 Gidle, woj. łódzkie, państwo Polska, tel.
(34) 327 29 70, e-mail gidle@katowice.lasy.gov.pl, faks (34 ) 327 29 70.
Adres strony internetowej (url): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_gidle
/zamowienia_publiczne; https://gidle.katowice.lasy.gov.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: „Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dowóz i rozładowanie na rzecz
Zamawiającego 1 794 m³ (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt cztery metry
sześcienne) substratu torfowego wraz z jego przewozem do prowadzonego przez Zamawiającego
Gospodarstwa Szkółkarskiego Sowin.”
W ogłoszeniu powinno być: „Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego
1.794,00 m³ (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt cztery metry sześcienne) substratu
torfowego, który w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i
nawożeniu /tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 796 z późn. zm./; art. 2. ust. 1. pkt 9/ jest

08.01.2021, 09:17

Firefox

2z3

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/ffc0b35e-2f7c-4b62-9446-eefe1...

podłożem do upraw i art. 2. ust. 1. pkt 10/ jest środkiem wspomagającym uprawę roślin wraz z
jego przewozem do prowadzonego przez Zamawiającego Gospodarstwa Szkółkarskiego
Sowin i rozładowaniem.”,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: big bag
W ogłoszeniu powinno być: big bal

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1
W ogłoszeniu jest: „Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu
spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, które wynikają z przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o
nawozach i nawożeniu /tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 796 z późn. zm./. Wykonawca
musi wykazać, że oferowany środek wspomagający uprawę roślin może być wprowadzony do
obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu /tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 796 z późn. zm./. Wykonawcy będący 1/ producentem środka
wspomagającego uprawę roślin, wyprodukowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2/ importerem środka wspomagającego uprawę roślin, przywiezionych z terytorium państw
trzecich, 3/ producentem lub innym podmiotem wprowadzającym środek wspomagający
uprawę roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dla środka wspomagającego uprawę
roślin, wyprodukowanego lub wprowadzonego do obrotu na terytorium innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, są zobowiązani razem z ofertą złożyć decyzję ministra
właściwego do spraw rolnictwa w sprawie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu
oferowanego środka wspomagającego uprawę roślin. Wykonawcy nie będący jednym z
podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim, są zobowiązani razem z ofertą złożyć decyzję
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ministra właściwego do spraw rolnictwa w sprawie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu
oferowanego środka wspomagającego uprawę roślin wydanej na rzecz podmiotu, od
którego będzie pochodził oferowany środek wspomagający uprawę roślin.”,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 13.01.2021, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 18.01.2021, godzina: 11:30,

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: „i/” o następującej treści: „Wykonawcy będący
1/ producentem środka wspomagającego uprawę roślin, wyprodukowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, 2/ importerem środka wspomagającego uprawę roślin,
przywiezionych z terytorium państw trzecich, 3/ producentem lub innym podmiotem
wprowadzającym środek wspomagający uprawę roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - dla środka wspomagającego uprawę roślin, wyprodukowanego lub
wprowadzonego do obrotu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, są zobowiązani razem z ofertą złożyć decyzję ministra właściwego do spraw
rolnictwa w sprawie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu oferowanego środka
wspomagającego uprawę roślin,”, „j/” o następującej treści: „Wykonawcy nie będący
jednym z podmiotów wskazanych w części 9. SIWZ, w przepisie ust. 2. pkt 2/ lit. i/, są
zobowiązani razem z ofertą złożyć decyzję ministra właściwego do spraw rolnictwa w
sprawie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu oferowanego środka wspomagającego
uprawę roślin wydanej na rzecz podmiotu, od którego będzie pochodził oferowany środek
wspomagający uprawę roślin.”,
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