
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 35608-2015 z dnia 2015-02-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin

Wykonawca będzie zobowiązany do: 1. świadczenia usługi płoszenia ptactwa na terenie parku (powierzchnia ok. 6 ha)

Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 w okresie...

Termin składania ofert: 2015-02-25

Numer ogłoszenia: 38978 - 2015; data zamieszczenia:  20.02.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  35608 - 2015 data 17.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul.

Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).

W ogłoszeniu jest:  Wykonawca będzie zobowiązany do: 1. świadczenia usługi płoszenia ptactwa na terenie

parku (powierzchnia ok. 6 ha) Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ Lublinie

przy ul. Abramowickiej 2 w okresie 01.03.2015-30.04.2015, przez 7 dni w tygodniu, od świtu do zmierzchu; 2.

prowadzenia karty pracy z codziennym potwierdzeniem stawiennictwa, która po zakończeniu danego

miesiąca musi być zatwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego; 3. płoszenia ptaków metodą

sokolniczą przy użyciu ptaków drapieżnych ułożonych metodami sokolniczymi do płoszenia gawronów:

jastrzębia (Accipiter gentilis), sokoła (Falco peregrinus) i 2 rarogów (Falco cherrug), Zamawiający dopuszcza

by proporcje gatunków były inne niż wskazane powyżej, pod warunkiem dysponowania trzema gatunkami

ptaków jednocześnie, oraz że usługa będzie wykonywana przy pomocy co najmniej czterech ptaków spośród

wymienionych gatunków; 4. realizacji usługi przez 1 osobę (Zamawiający wymaga, aby Wykonawca

dysponował co najmniej dwiema osobami, w celu zapewnienia realizacji usługi w czasie urlopów czy absencji

chorobowych), posiadającymi uprawnienia sokolnicze zgodnie z ustawą z dn. 13.10.1995 r. Prawo Łowieckie

(Dz. U. z 1995 r Nr 147 poz. 713 ze zm) tj. ukończony kurs sokolniczy zakończony zdanym egzaminem

sokolniczym w Polskim Związku Łowieckim i przedłożenia na żądanie zamawiającego, najpóźniej w dniu

podpisania umowy dokumentów potwierdzających ukończenie tego kursu przez osoby, które będą

wykonywały przedmiot zamówienia 5. zapewnienia zaplecza dla ptaków drapieżnych na własny koszt; 6.

zaprzestania płoszenia po zapadnięciu zmroku oraz w przypadku stwierdzenia założenia przez gawrony

nowych gniazd; 7. usługa winna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w

szczególności w zakresie ochrony środowiska i prawa łowieckiego; 8. sporządzenia protokołu odbioru
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wykonania prac..

W ogłoszeniu powinno by ć: Wykonawca będzie zobowiązany do: 1. świadczenia usługi płoszenia ptactwa

na terenie parku (powierzchnia ok. 6 ha) Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ

Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 w okresie 01.03.2015-30.04.2015, przez 7 dni w tygodniu, od świtu do

zmierzchu; 2. prowadzenia karty pracy z codziennym potwierdzeniem stawiennictwa, która po zakończeniu

danego miesiąca musi być zatwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego; 3. płoszenia ptaków metodą

sokolniczą przy użyciu ptaków drapieżnych ułożonych metodami sokolniczymi do płoszenia gawronów:

jastrzębia (Accipiter gentilis), sokoła (Falco peregrinus) i 2 rarogów (Falco cherrug), Zamawiający dopuszcza

by proporcje gatunków były inne niż wskazane powyżej, pod warunkiem dysponowania trzema gatunkami

ptaków jednocześnie, oraz że usługa będzie wykonywana przy pomocy co najmniej czterech ptaków spośród

wymienionych gatunków; 4. realizacji usługi przez 1 osobę (Zamawiający wymaga, aby Wykonawca

dysponował co najmniej dwiema osobami, w celu zapewnienia realizacji usługi w czasie urlopów czy absencji

chorobowych) 5. zapewnienia zaplecza dla ptaków drapieżnych na własny koszt; 6. zaprzestania płoszenia po

zapadnięciu zmroku oraz w przypadku stwierdzenia założenia przez gawrony nowych gniazd; 7. usługa winna

być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie ochrony

środowiska i prawa łowieckiego; 8. sporządzenia protokołu odbioru wykonania prac..

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

W ogłoszeniu jest:  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej dwiema osobami (w celu

zapewnienia realizacji usługi w czasie urlopów czy absencji chorobowych), posiadającymi uprawnienia

sokolnicze zgodnie z ustawą z dn. 13.10.1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 1995 r Nr 147 poz. 713 ze zm) tj.

ukończony kurs sokolniczy zakończony zdanym egzaminem sokolniczym w Polskim Związku Łowieckim i

przedłożenia na żądanie zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy dokumentów potwierdzających

ukończenie tego kursu przez osoby, które będą wykonywały przedmiot zamówienia. Ocena spełniania tego

warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy (Zał

nr 1 pkt 2.2.) do warunków przetargu poniżej 30 000 euro.

W ogłoszeniu powinno by ć: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej dwiema

osobami (w celu zapewnienia realizacji usługi w czasie urlopów czy absencji chorobowych). Ocena spełniania

tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy

(Zał nr 1 pkt 2.2.) do warunków przetargu poniżej 30 000 euro.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.6).

W ogłoszeniu jest:  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo pkt III.5) - dokumenty potwierdzające, że

osoby podpisujące ofertę są upoważniające do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę,

o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów (np. pełnomocnictwo w oryginale lub kopii

poświadczonej notarialnie)..

W ogłoszeniu powinno by ć: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo pkt III.5) - dokumenty

potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważniające do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy

składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów (np. pełnomocnictwo w

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie). Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej
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(Konsorcjum): Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla

ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu

lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oferta może być podpisana przez pełnomocnika

lub wspólnie przez członków Konsorcjum..
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