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Świebodzin, 06 maja 2010 r.

ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przetargu nieograniczonego na 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.

Dotyczy ogłoszenia nr 106461 ; data zamieszczenia 30.04.2010 zamieszczonego w BZP
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w BZP dnia 06.05.2010;
nr ogłoszenia: 110743
Zmianie uległy zapisy wyróżnione w niniejszym dokumencie czerwoną czcionką.
5) opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

1. 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.

6) wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, 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 usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie

Przez usługi odpowiadające rodzajem usługą stanowiącym przedmiot zamówienia
rozumie się 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. Należy podać nazwę parku lub rezerwatu, kody typów
siedlisk przyrodniczych, z jakich były usuwane drzewa oraz powierzchnię
zredukowaną objętą wykonaną pracą.
14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie:
a) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faxem;
b) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane pisemnie;
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem ww. terminów
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożona została tylko jedna oferta lub nie
odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy

