URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl

Znak: P-II – 370/ZZP-3/5/13

Szczecin, dnia 19.04.2013.

ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nr referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/5/13
dotyczy:

postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Opracowanie planu urządzenia lasu wraz z Programem
ochrony przyrody i Prognozą oddziaływania planu na środowisko- dla lasów
Urzędu Morskiego w Szczecinie, położonych w pasie technicznym wybrzeża
morskiego i morskich wód wewnętrznych, na lata 2013-2022, wraz z aktualizacją
granic nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/5/13

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 z późn. zm.), wprowadza
następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozdział V

SIWZ – Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu

Zamawiający zmienia zapis SIWZ Rozdział V ust. 2 pkt. 6)
było:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w ostatnich trzech
latach a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum
3 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia, dla powierzchni minimum 1500
ha o wartości minimum 350 000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda. Za prace
podobne Zamawiający uzna prace polegające na sporządzeniu projektu planu urządzenia
lasu wraz z programem ochrony przyrody i Prognozą oddziaływania tego planu na
środowisko, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – Rozdział XIV SIWZ
jest:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w ostatnich trzech
latach a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum
1 pracę podobną do objętych przedmiotem zamówienia, dla powierzchni minimum 1500
ha o wartości minimum 350 000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Za prace
podobne Zamawiający uzna prace polegające na sporządzeniu projektu planu urządzenia
lasu wraz z programem ochrony przyrody i Prognozą oddziaływania tego planu na
środowisko, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – Rozdział XIV SIWZ
Rozdział X SIWZ – Składanie i otwarcie ofert
Zamawiający zmienia zapis SIWZ Rozdział X ust.1 i 5 które otrzymują brzmienie:
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Zespół ds. Zamówień
Publicznych, pok. nr 110, w terminie do dnia 30.04.2013 r., do godz. 10:30.

19 kwietnia 2013

2.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.04.2013 r., o godz. 11:00 w Urzędzie Morskim w
Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Jacek Cichocki
Z-ca Dyrektora UMS ds. Technicznych

2

