
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 526172-2012 z dnia 2012-12-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bodzentyn

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12 2013. następujących prac

z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zadanie /Obwód

Ochrony: Pozyskanie drewna w...

Termin składania ofert: 2013-01-03

Numer ogłoszenia: 526960 - 2012; data zamieszczenia : 24.12.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  526172 - 2012 data 21.12.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w.

62, fax. 41 3115106.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.1.

W ogłoszeniu jest:  Wadium przetargowe wynosi 1000,00 zł. naleŜy wpłacić przelewem na konto Bank

Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach nr rachunku 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003.

W ogłoszeniu powinno by ć: Wadium w wysokości 1000,00 PLN ( jeden tysiąc zł ) naleŜy wnieść przed

upływem terminu składania ofert. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a.

pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym

Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach

ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz.

275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w

pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach, Nr

rachunku 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003, z dopiskiem (Wadium- ekosystemy ŚPN). W przypadku wadium

wnoszonego przelewem na rachunek bankowy, wniesienie wadium oznacza uznanie kwoty wadium przez

rachunek zamawiającego, co oznacza, Ŝe za termin wniesienia wadium uwaŜa się chwilę zaksięgowania

środków pienięŜnych na rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje

na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana

jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem art. 46 ust. 4a ustawy pzp . Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium,

na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert . Zamawiający Ŝąda

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=52...

1 z 4 2012-12-24 11:56



ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 jeŜeli

w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi

wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŜeli:

a. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie

wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; c. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o

którym mowa w art. 26 ust. 3 nie uzupełnił dokumentów, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn

niezaleŜnych od niego d. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemoŜliwe z przyczyn

leŜących po stronie wykonawcy..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.4.

W ogłoszeniu jest:  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz

informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie

przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niŜ: 4 osoby.

W ogłoszeniu powinno by ć: Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował wykwalifikowaną kadrą

posiadającą niezbędne uprawnienia: a. do pracy pilarkami spalinowymi - uprawnienia dla pilarzy, minimum: 4

osoby Do pracy z uŜyciem pilarki dopuścić moŜna wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem

pozytywnym szkolenie, obejmujące zagadnienia z zakresu: uŜytkowania i obsługi pilarek; techniki ścinki i

obalania drzew; techniki okrzesywania i przerzynki drewna; bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji

pilarki (rozdział 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z gospodarki leśnej, Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz. 1141 ze zm.).

- Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niŜ: 4 osoby.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.4.1.

W ogłoszeniu jest:  wykaz narządzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy

usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi

zasobami wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania

zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień opłaconą

polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W ogłoszeniu powinno by ć: wykaz narządzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie

dysponowania tymi zasobami wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
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wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.4.2.

W ogłoszeniu jest:  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o

art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wykonawca powołujący się

przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą

brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2..

W ogłoszeniu powinno by ć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.3.

W ogłoszeniu jest:  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.

W ogłoszeniu powinno by ć: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Zamawiający przewiduje moŜliwość

zmiany umowy zgodnie z brzmieniem art. 144 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, jeŜeli, zaleŜnie od

panujących w okresie wykonywania zamówienia warunków atmosferycznych, strony za obopólną zgodą zmienią

termin zakończenia wykonania zamówienia podany w umowie prac bez naliczania kar umownych..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4..

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

03.01.2013 godzina 13:00, miejsce: Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4

pok. nr 11..

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

07.01.2013 godzina 11:00, miejsce: Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4

pok. nr 11..

II.2) Tekst, który nale Ŝy doda ć:

Miejsce, w którym nale Ŝy doda ć tekst:  III.6.

Tekst, który nale Ŝy doda ć w ogłoszeniu:  Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów

składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty -

pełnomocnictwo naleŜy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii

poświadczonej za zgodność..

Miejsce, w którym nale Ŝy doda ć tekst:  III.3.5.

Tekst, który nale Ŝy doda ć w ogłoszeniu:  W zakresie sytuacji ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca podlegał ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=52...

3 z 4 2012-12-24 11:56



związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŜ 100.000,00 zł. Potwierdzeniem spełnienia

warunku będzie przedstawienie opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,

Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony.
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