Ogłoszenie nr 540258257-N-2019 z dnia 28-11-2019 r.
Złotów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 627064-N-2019
Data: 25/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Złotów, Krajowy numer identyfikacyjny 52544100000000, ul. al. Piasta 1, 77-400
Złotów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 263 21 49 wew. 31, e-mail urzad@zlotow.pl,
faks 67 265 00 25.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.zlotow.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: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług polegających na bieżącym
utrzymaniu czystości wraz z zimowym utrzymaniem infrastruktury drogowej i komunikacyjnej na
terenie miasta w roku 2019, zgodnie z Załącznikami nr 2A i 2B na powierzchni 763.139 m² oraz
prace pielęgnacyjne terenów zieleni zgodnie z Załącznikiem nr 2B na powierzchni 284.483 m².
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług polegających na
bieżącym utrzymaniu czystości wraz z zimowym utrzymaniem infrastruktury drogowej i
komunikacyjnej na terenie miasta w roku 2019, zgodnie z Załącznikami nr 2A i 2B na powierzchni
762.099 m² oraz prace pielęgnacyjne terenów zieleni zgodnie z Załącznikiem nr 2B na powierzchni
283.503 m².
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (w przypadku usług
okresowych również wykonuje): - co najmniej trzema usługami o podobnym charakterze,
odpowiadającym usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi
te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia wykonanych lub wykonywanych usług
Wykonawca musi przedstawić wykaz tych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu
zamówienia, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz
dowodów potwierdzających, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie. Wymóg ten nie
dotyczy sytuacji gdy realizacja dotyczyła Zamawiającego. W celu oceny spełniania warunku
dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Wykonawca musi mieć do
dyspozycji następujący sprzęt, narzędzia, wyposażenie i urządzenia niezbędne do wykonania
zamówienia, tj.: 1. do bieżącego utrzymania czystości: - co najmniej 2 zamiatarki do ulic i 2
zamiatarki do chodników, pojazd do transportu odpadów, wóz asenizacyjny do wywozu
nieczystości płynnych, 2. do zimowego utrzymania dróg: - co najmniej 2 posypywarki z pługiem do
odśnieżania jezdni i co najmniej 3 posypywarki z pługiem do odśnieżania chodników, pojazd do
transportu 3. do pielęgnacji zieleni: - co najmniej 3 samobieżne kosiarki do trawy, w tym co
najmniej 1 z koszem do zbierania wykoszonej trawy, co najmniej 4 wykaszarki ręczne, ciągnikową
kosiarkę rotacyjną, co najmniej 1 wertykulator, rębak do gałęzi, pojazd do podlewania terenów
zieleni, pojazd do transportu odpadów.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (w
przypadku usług okresowych również wykonuje): - co najmniej trzema usługami o podobnym
charakterze, odpowiadającym usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających,
że usługi te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia wykonanych lub wykonywanych
usług Wykonawca musi przedstawić wykaz tych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu
zamówienia, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz
dowodów potwierdzających, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie. Wymóg ten nie
dotyczy sytuacji gdy realizacja dotyczyła Zamawiającego. W celu oceny spełniania warunku
dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Wykonawca musi mieć do
dyspozycji następujący sprzęt, narzędzia, wyposażenie i urządzenia niezbędne do wykonania
zamówienia, tj.: 1. do bieżącego utrzymania czystości: - co najmniej 2 zamiatarki do ulic i 2
zamiatarki do chodników, pojazd do transportu odpadów, wóz asenizacyjny do wywozu
nieczystości płynnych, 2. do zimowego utrzymania dróg: - co najmniej 2 posypywarki z pługiem do
odśnieżania jezdni i co najmniej 3 posypywarki z pługiem do odśnieżania chodników, pojazd do
transportu 3. do pielęgnacji zieleni: - co najmniej 3 samobieżne kosiarki do trawy, w tym co
najmniej 1 z koszem do zbierania wykoszonej trawy, co najmniej 4 wykaszarki ręczne, ciągnikową
kosiarkę rotacyjną, co najmniej 1 wertykulator, rębak do gałęzi, pojazd do podlewania terenów
zieleni, pojazd do transportu odpadów, rower trójkołowy typu cargo.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-12-02, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-12-05, godzina: 11:00,

