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OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 541253-N-2019

Data: 25/04/2019

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

m.oplocka@michalowice.pl, t.lozinski@michalowice.pl , faks 22 350 91 01.

Adres strony internetowej (url): https://bip.michalowice.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest remont chodników, wjazdów i parkingów na

terenie gminy. Zakres zamówienia obejmuje roboty drogowe w Gminie Michałowice wg

sporządzonego przedmiaru szacunkowego stanowiącego załącznik nr l do umowy, w zakresie robót:

rozbiórkowych, ziemnych, wykonania podbudowy i nawierzchni wraz z regulacją studzienek.
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Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określony został w przedmiarze robót -

załącznik – A do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest remont chodników, wjazdów i parkingów oraz

ulic na terenie Gminy Michałowice (gmina). Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót

rozbiórkowych, ziemnych, wykonanie podbudowy i nawierzchni wraz z regulacją studzienek.

Szacowaną wielkość i szczegółowy zakres robót określono w Przedmiarze stanowiącym załącznik

nr A do SIWZ. Wykonanie remontów będzie każdorazowo zlecane przez Zamawiającego zgodnie

z zasadami określonymi w Umowie (załączniku nr 4 do SIWZ).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9)

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 2) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji

zamówienia wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia to czynności układania nawierzchni

z kostki betonowej których zakres określono w pkt. 2.1 SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 2) Rodzaj czynności niezbędnych do

realizacji zamówienia wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia o których mowa w ppkt 1)

to: wykonywanie wszystkich czynności określonych w Przedmiarze stanowiącym załącznik nr A

do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca

spełni warunek jeżeli wykaże że: 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

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

wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co

najmniej 3 roboty polegające na budowie lub remoncie chodników lub wjazdów lub parkingów
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wykonanych w zabudowie osiedlowej lub miejskiej o wartości min. 0,2 mln zł. brutto każda.

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat

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

tym okresie, wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo

ukończył co najmniej 3 roboty polegające na budowie lub remoncie chodników lub wjazdów

lub parkingów lub ulic wykonanych z kostki lub płyt betonowych o łącznej powierzchni 1 200

m2.

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: 2019-05-15, godzina: 10:00,

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

w postępowaniu: Data: 2019-05-17, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7)

W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 16.1

Zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji Wykonawcy zobowiązani są złożyć w

ofercie następujące dokumenty oraz oświadczenia: 1) formularz ofertowy (według załączonego

druku, załącznik nr 1 do SIWZ)

W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

16.1 Zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji Wykonawcy zobowiązani są złożyć w

ofercie następujące dokumenty oraz oświadczenia: 1) Formularz ofertowy (według załączonego

druku, załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie

Przedmiaru (załącznik A do SIWZ)
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