
 

 
 

 

Szczecin, dnia 05 stycznia 2021 r. 
ZP.261.16.2021.PR.118 

WYKONAWCY 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy  
dla wybranych obszarów Natura 2000 z podziałem na 9 części”, nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej: 2021/S 235-618311 z dnia 03.12.2021 r.  
 

W związku ze zmodyfikowaniem warunku udziału w postępowaniu w dniu 23.12.21 r. – wykreśleniem 
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wykonanych usług Zamawiający działając na podstawie art. 135 
ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) modyfikuje 
treść SWZ  wykreślając dokument składany na wezwanie na potwierdzenie spełniania wykreślonego warunku: 
 
1.  Zamawiający wykreśla w Rozdziale VII SWZ ust. 2 pkt 2) lit  a), w następujący sposób: 
 
„2. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 
126 ust. 1 ustawy: 
1) Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - sporządzonym 
zgodnie ze wzorem, o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy. Zamawiający dopuszcza, aby w celu wstępnego 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca w części IV – Kryteria kwalifikacji 
wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w 
części IV JEDZ. 
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z 
wykonawców. 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu składa także JEDZ-e tych podmiotów. 
2) Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
o których mowa w Rozdziale VI SWZ: 
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również 
wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca 
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawców do realizacji zamówienia na potrzeby oceny ofert (wzór 
wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ). 
3) Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, 
z powodów określonych w Rozdziale V SWZ: 
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  
 - art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy, 
- art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,  
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- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 
b)oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1076,1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 
 
Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji treści SWZ nie uległ zmianie termin złożenia oraz otwarcia 
ofert w przedmiotowym postepowaniu, tj. 10 stycznia 2021 r.  
 
Powyższe modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia. Pozostałe zapisy SWZ 
pozostają bez zmian.  
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