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Ogłoszenie nr 540007462-N-2020 z dnia 14-01-2020 r.

Michałowice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500445-N-2020 

Data: 07/01/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Michałowice, Krajowy numer identyfikacyjny 01326929000000, ul. Aleja Powstańców

Warszawy  1, 05-816  Michałowice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 350 91 91, e-mail

przetargi@michalowice.pl, faks 22 350 91 01. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.michalowice.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie co najmniej 3 usługi polegające na

wykonywaniu prac porządkowych, o podobnym zakresie do niniejszego zamówienia, o wartości

min. 0,4 mln zł. brutto każda. Przez podobny zakres należy rozumieć każdą usługę wykonywaną

w sposób ciągły przez co najmniej 6 miesięcy polegającą na wykonywaniu co najmniej trzech

prac z katalogu wskazanego w Kosztorysie tj. Opróżnianie koszy ulicznych lub na psie odchody /

Zamiatanie ulic i chodników / Dokonanie oprysków ulic, chodników i kamiennych poboczy

środkiem chwastobójczym / Usuwanie przerostów z kamiennych poboczy/ Grabienie, zbiórka i

wywóz liści / Czyszczeniu tablic ogłoszeniowych / Mycie i czyszczenie wiat przystankowych /
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Zbieranie i wywóz do utylizacji odpadów ze sprzątania terenu (placów, parków, lasów, ulic)/

Montaż koszy ulicznych / Montaż ławek ulicznych. Przy czym w ramach wszystkich

wykazywanych (co najmniej 3) usług należy wykazać się wykonywaniem co najmniej jeden (1)

raz każdej z czynności wymienionych w powyższym katalogu 

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje należycie co najmniej 3 usługi polegające na

wykonywaniu prac porządkowych, o podobnym zakresie do niniejszego zamówienia, o wartości

min. 0,4 mln zł. brutto każda. Przez podobny zakres należy rozumieć każdą usługę wykonywaną

w sposób ciągły przez co najmniej 6 miesięcy polegającą na wykonywaniu co najmniej trzech

prac z katalogu wskazanego w Kosztorysie tj. Opróżnianie koszy ulicznych / Zamiatanie ulic i

chodników / Dokonanie oprysków ulic, chodników i kamiennych poboczy środkiem

chwastobójczym / Usuwanie przerostów z kamiennych poboczy/ Grabienie, zbiórka i wywóz

liści / Czyszczeniu tablic ogłoszeniowych / Mycie i czyszczenie wiat przystankowych / Zbieranie

i wywóz do utylizacji odpadów ze sprzątania terenu (placów, parków, lasów, ulic)/ Montaż koszy

ulicznych / Montaż ławek ulicznych. Przy czym w ramach wszystkich wykazywanych (co

najmniej 3) usług należy wykazać się wykonywaniem co najmniej pięciu (5) z czynności

wymienionych w powyższym katalogu, w tym zamiatanie ulic i chodników oraz opróżnianie

koszy ulicznych”. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1) 

W ogłoszeniu jest: Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia

następujących oświadczeń lub dokumentów: 1)zezwolenia na transport odpadów z terenu Gminy

Michałowice wydanego przez właściwy organ ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania

transportującego odpady; Zamawiający będzie honorował zezwolenia obejmujące swoim

zakresem cały kraj. Zezwolenie musi być ważne przez cały okres świadczenia usług

2)dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę

gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
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upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których usługi zostały wykonane, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ oraz

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane

należycie. 4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami; według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ. 5) wykazu narzędzi,

wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania

zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

według wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ. 

W ogłoszeniu powinno być: Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany

do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1)zezwolenia na transport odpadów z

terenu Gminy Michałowice wydanego przez właściwy organ ze względu na miejsce siedziby lub

zamieszkania transportującego odpady; Zamawiający będzie honorował zezwolenia obejmujące

swoim zakresem cały kraj. Zezwolenie musi być ważne przez cały okres świadczenia usług lub

wpis do rejestru BDO, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. B ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia

2012 r. ( Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) 2)dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 3) wykazu

usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru określonego

w załączniku nr 6 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały

wykonane lub są wykonywane należycie. 4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do

realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami; według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ. 5) wykazu

narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu

wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi

zasobami; według wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ. 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

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

postępowaniu: Data: 2020-01-17, godzina: 10:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-01-20, godzina: 12:00 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.1) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: lub „posiada wpis do rejestru BDO, zgodnie z art. 50

ust. 1 pkt 5 lit. B ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.)”


