Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Gidle
Zn. spr.: ZG.270.1.12.2020

Niesulów, 04.01.2021 r.
Zmiana SIWZ

Zamawiający Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle z siedzibą w Niesulowie, na podstawie art. 38 ust.
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843) informuje, że zmienia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia („SIWZ”) dla przetargu nieograniczonego pn.

„Dostawa substratu

torfowego do Gospodarstwa Szkółkarskiego Sowin” w następującym zakresie:
1/ w przepisie pkt 8.2b SIWZ tekst:
„Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub
realizuje dostawy polegające na sprzedaniu substratu torfowego o łącznej wartości
minimum 3 000 000, 00 zł (słownie: trzy miliony złotych zero groszy) brutto.”
zastępuje tekstem:
„Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub
realizuje co najmniej jedna dostawę o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto.
2/ w przepisie pkt 9.2c SIWZ zamiast dotychczasowej otrzymuje treść:
wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane – wskazane na formularzu według
załącznika nr 4 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
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są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3/ przepis pkt 15.1. SIWZ zamiast dotychczasowej otrzymuje treść:
„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 02)
terminie do dnia 13 stycznia 2021 roku, do godz. 09.30”
4/ przepis pkt 15.4. SIWZ zamiast dotychczasowej otrzymuje treść:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 stycznia 2021 roku o godz. 10.00 w siedzibie
Zamawiającego (sala konferencyjna – I piętro, pomieszczenie nr 102).”

Z poważaniem,
JAN WIŚNIEWSKI
Nadleśniczy
[Podpisano elektronicznie]
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