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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 106461-2010 z dnia 2010-04-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Świebodzin
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie drzew, podrostów i nalotów sosny i brzozy z wierzchowiny
torfowiska, w rezerwatach przyrody Czarne Bagno i Łebskie Bagno w nadleśnictwie Lębork w województwie
pomorskim, stanowiące wykonanie.
Termin składania ofert: 2010-05-11

Numer ogłoszenia: 110743 - 2010; data zamieszczenia: 06.05.2010
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106461 - 2010 data 30.04.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 3828236, fax. 068 3828236.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
W ogłoszeniu jest: Posiadanie doświadczenia w zakresie usuwania drzew z torfowisk typu wysokiego
- wykonane w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwie prace tego typu obejmujące łącznie przynajmniej
powierzchnię 20 ha, zrealizowane w rezerwatach przyrody lub w parkach narodowych lub w innych
miejscach w warunkach wymagających analogicznej staranności w zakresie ochrony przyrody.
Weryfikacja na podstawie wykazu takich prac, który powinien być załączony do oferty..
W ogłoszeniu powinno być: Posiadanie doświadczenia w zakresie usuwania drzew z torfowisk typu
wysokiego - wykonane w okresie ostatnich 3 lat co najmniej dwie prace tego typu obejmujące łącznie
przynajmniej powierzchnię 20 ha, zrealizowane w rezerwatach przyrody lub w parkach narodowych lub
w innych miejscach w warunkach wymagających analogicznej staranności w zakresie ochrony przyrody.
Weryfikacja na podstawie wykazu takich prac, który powinien być załączony do oferty..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1.
W ogłoszeniu jest: wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
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W ogłoszeniu powinno być: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
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