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ZMIANA WARTJNKOWPRZETARCU
dotyczy przetargu w trybi€ ok€Slonym w art. 70 Kodeksu c,'wilnego na dostawesamochodu
osobowegodla potrzeb projektu ,,CzynDs ochron. z.grotonych siedlisk przlrodniczych
w rez€rw.trch prz}'rody tra Mazowszui Podlasiu" nr umorrTrPOIS.05.01.00-00-379/12-00
Zgodnie
z podpunktem
10punktultt.2.1)ogloszenia
o zam6wieniu
orazpunkteml0 czQ6ci
V SIWZ:
,,Zamawiaj4cydo terminu otwarcia ofert moze zmienid warunki przetargu informuj4c o tym
na stronie intemetorrej Zarnawia:qcego,w Dzienniku Urzpdowym Unii Europejskiej oraz
w bllrrze Zamawiaiqcego. W syuacji gdy Zanawi^iqcy tzna zmianp warunk6w za istotnq
mozeuydluzyd termin do zloZeniaofefy."
stowarzyszenieCentntm Ocbrony Mokadel wprowadza nast?puj4ceaniany do ogloszenia
o zamdwieniuorazSIWZ:
punktuVL2) ogloszeniao zam6wieniuzostaje
1. Trei6 czqici I punktu 3 SIWZ oraz 2l:,aloC)cznie
zmienionaz:
3. Przetarg olganizorranyjest w zwiqzkuz realizacj4 prcjeldu ,Czyn1a ocllrona zagro,onych
siedlisk pr4trodniczych w rczerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu",
wsp6lfinansowanego v ramach Programu Operacyjnego Inrtastuuktura i Srodowisko,
Priorytetu V Ochrona przyrody i ksztaltoutanie postaw ekalogicznych, Dzialanio
5.1 Wspierahie kompleL,sowychprojeh6w z zakresu ochrony siedlisk przrrodniczych na
obszaruch chrcnionych oraz zachowanie r'itlotodhoici
gatunkowej, Poddzialania
5.1.1. Ochrona gatunww i siedlisk ih-silu: umowa o doJihansowaniez dnia 11.12.2012r.
w PO15.05.01.0L00-379/1
2-00,zwanegodalej,,Projehem".
na nastQpuJ4c4:
3. Przetarg organimwany jest w zwi{zku z realizacjq projel{tu ,,Czynra ocbrona zrgrotonych
si€dlbk przfrodnicrych w rez€nvatach plzyrody na Mazowszu i Podlasiu", zwanegodalej
wsp6mnansowatrego
zeSrodk6w:
,,Projektem",
- Unii Europejskiejw ramachProgramuOperrcyjnego
Infrastrukturr i Srodowbko,Priorytetu
V Ochrora przyrody i ksztahowanie postaw ekologicznych, Dzialania 5.1 Wspiersde
kompleksowych projekt6yr z zakrecu ochrony siedlisk przyrodniczTch na obsarach
chronionych oraz zichowanie r6inorodnoici gafunkowej, Poddzialania 5.1.1, Ochrona
gatunkdwi siedliskin-situ;
- Naroalowego
FunduszuOchronySrodowiska
i Gospodarki
Wodnei.
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2. Traid czQSciV punllu lb) SIWZ oraz punktu IlI.2.l) podpunktu lb ogloszeniao zam6wieniu
zostajezamienionaz:
b) posiadania wied? i doiwiadczenia
- Zanav)iaiqcy wna ten \rarunek za spelniony, jekli lrtkonawca przedstawi Wka2 doslavty lub
dostae co najmniej 3 samochodrjw odpowiadajqcych rodzajem i wartoiciq temu, stanowiqcemu
przedmiot zan6r)ienia, tj. palegajqclch na dostTde lub dostawach co najnniej 3 samochoAiv
o waftoici nie mniejszejniz 45 tys. PLN brutto karu, z zalqczeniemdoh)mennjwpatu)ierdzajqcych,te
zosta, onewykonanenale,cie;
na nast€puJ4cq:
b) posiadaniawiedzy i doswiadczenia
- Zamawiaj{cy uzna ten warurek za spelniony,jeiEli *Tkonawca przEdstawi nykaz dostaw
zawierajQcydostawg co najmniej 1 samochoduodpowiadaj4cegorodzajem i wartoscie t€mu,
stanowi{cemu p}zedmiot zam6wienia, tj. polegaj4cqna dostawie co najnniej l samochodu
o wartosci nie mniejszej nii 45 tys. PLN brutto, z zal{czeniemdokument6w potwierdzaj?cych,
,e msttla otra\rykonana naleiycie;
3. Na koficu punldu 1 w czgsci V SIWZ oraz na koicu podpunktu 1 w punkcie IIl.2.l) ogloszenia
o zam6$ieniuzoslajedodanenastlpujEce
zdanie:
Jako potwierdzeniespelnianir warunk6w okreslonychw art 22 ust. I ustany Pzp, ivTkonawca
zrlQcze do oferty oiwiadcz€ni€, Id6re starowi Z.Iqcanik nr 4 do SIWZ.
4. Treii podpunldu 4b) z cq!,ci V SIWZ oraz podpunLlu 4b) z punku III.2.1) ogtoszenia
o zam6wieniu zostajezmieniona z:
b) podpmkcie e i I
sklada zaiwiadczenie v'laiciwego organu sqdowego lub adninistacyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osob!, kl6rej dokumenry dotyczq w zakresie ohreilonyt
v art. 24 ,tet. I pk 1-3,10 i 11 llstahy.
na nastQpujqcq:
b) podpunkcie e - sldada zaswiailczeniewlas€iwegoorgtnu s{dowego lub administracyjnego
miejsm zamieszkania albo zamieszksnia osoby, kt6rej dokumenty dofycza, w ?akresie
oloe{lonym w art. 24 ust. 1 pkt,r-8,10 i 11 ustrnT.
5, NastQpuj4catresd zostaje usunietaz punktu 7 cz€sciIX SIWZ:
Wpzypadku, gdy ofe y sanochoddw r62niq siq w1'posezeniem,
Zamawiaj@! zastrzegasobie prawo
do pordwnwania afert samochad5wz nrzglqdnieniem kosztdwdodatkowegoWposazenia (o ile jego
obecnoit j estzasadna).
6. Treii punlitu I 2 z Zal4czika nr 1 do SIWZ zostaje zlieniona z.
preJerowany kolor nadwozia: kalor i odciei samochodu halet)) negocjowat v) Jormie
pisemnlch zapytafi do ogloszenia (np. e-mailowo), zawierajqcych zdjQcie kankretnego
modelu, pned uplyvem terminu skladania o|art
na nastEpujqc{
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pr€ferowsnykolor nadwozia:aelony, niebieski(w jasnychodcienisch)
JeiEli oferta dotyczy dostawy ssmochodurv innymi kolorze, rrykonawca powlnietr zlrr6ci6 slQ
z pisemnymzapytani€mdotyczqcymkoloru (trp. e-mailowo),przed uplt'wem terminu sldadania
of€rt. Odpowiedzi na zapltania mstan{ bezwlocznie z^mieszc?oaena strolie futernetowej
Zamawirj{c€o.
Powy^ze zmiany wynikaj4 z z stzezefi zgloszonychprzez C€ntnrm Koordynacji Projekt6w
Srodowiskorrych,
stanowiqcaInstj.tuci9wdratai4c4dla V osi priorytetowejProgramuOperacyjnego
Infrastlukfirlai Srodowisko.
Poniewazzniany warunt6wprzetargunie sq istotnedla wykooawcdw,terminypodanew ogloszeniu
o zam6wieniuorazw SIWZ oozostaiabezzmian.

ZatwierdzamwimieniuZamawiaj4cego:

[n,@r5
MagdalenaGalus,koordlnatorprojektu
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