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Ogłoszenie nr 500262502-N-2018 z dnia 31-10-2018 r.

Kętrzyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 640514-N-2018
Data: 24/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Kętrzyn, Krajowy numer identyfikacyjny 51074344000000, ul. ul. Wojska Polskiego 11, 11400 Kętrzyn, woj. warmińskomazurskie, państwo Polska, tel. 89 752 05 20, e-mail b.skalij@miastoketrzyn.pl, faks 89 752 05 31.
Adres strony internetowej (url): http://www.miastoketrzyn.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: b) potencjał techniczny: Część I Wykonawca winien dysponować następującym potencjałem technicznym: - minimum 4
piaskarko solarki na pojeździe ciężarowym, - minimum 4 pojazdy ciężarowe z pługiem do obsługi piaskarko solarki do zwalczania śliskości
zimowej (pługi wyposażone w osłonę zabezpieczającą uszkodzenie nawierzchni dróg), - minimum 4 ciągniki z pługiem i piaskarką do
odśnieżania i uszorstniania jezdni (pługi wyposażone w osłonę zabezpieczającą uszkodzenie nawierzchni dróg), - minimum 1 urządzenie do
produkcji solanki, - minimum 4 ładowarki do zbierania pryzm śniegu, - minimum 6 pojazdów z przyczepami do wywozu śniegu i błota
pośniegowego, - zapleczem magazynowym na przechowanie materiałów uszorstniających, produkcję solanki, do wyrobu mieszanki piasku z
kruszywem lub innym materiałem zwalczającym śliskość na jezdni oraz składowania śniegu. Część II Wykonawca winien dysponować
następującym potencjałem technicznym: - minimum 4 piaskarko solarki na pojeździe ciężarowym, - minimum 4 pojazdy ciężarowe z pługiem
do obsługi piaskarko solarki do zwalczania śliskości zimowej (pługi wyposażone w osłonę zabezpieczającą uszkodzenie nawierzchni dróg), minimum 4 ciągniki z pługiem i piaskarką do odśnieżania i uszorstniania jezdni (pługi wyposażone w osłonę zabezpieczającą uszkodzenie
nawierzchni dróg), - minimum 1 urządzenie do produkcji solanki, - minimum 4 ładowarki do zbierania pryzm śniegu, - minimum 6 pojazdów z
przyczepami do wywozu śniegu i błota pośniegowego, - zapleczem magazynowym na przechowanie materiałów uszorstniających, produkcję
solanki, do wyrobu mieszanki piasku z kruszywem lub innym materiałem zwalczającym śliskość na jezdni oraz składowania śniegu.
W ogłoszeniu powinno być: b) potencjał techniczny: Część I Wykonawca winien dysponować następującym potencjałem technicznym: minimum 3 piaskarko solarki na pojeździe ciężarowym, - minimum 4 pojazdy ciężarowe z pługiem do obsługi piaskarko solarki do zwalczania
śliskości zimowej (pługi wyposażone w osłonę zabezpieczającą uszkodzenie nawierzchni dróg), - minimum 4 ciągniki z pługiem i piaskarką do
odśnieżania i uszorstniania jezdni (pługi wyposażone w osłonę zabezpieczającą uszkodzenie nawierzchni dróg), - minimum 1 urządzenie do
produkcji solanki, - minimum 4 ładowarki do zbierania pryzm śniegu, - minimum 6 pojazdów z przyczepami do wywozu śniegu i błota
pośniegowego, - zapleczem magazynowym na przechowanie materiałów uszorstniających, produkcję solanki, do wyrobu mieszanki piasku z
kruszywem lub innym materiałem zwalczającym śliskość na jezdni oraz składowania śniegu. Część II Wykonawca winien dysponować
następującym potencjałem technicznym: - minimum 3 piaskarko solarki na pojeździe ciężarowym, - minimum 4 pojazdy ciężarowe z pługiem
do obsługi piaskarko solarki do zwalczania śliskości zimowej (pługi wyposażone w osłonę zabezpieczającą uszkodzenie nawierzchni dróg), minimum 4 ciągniki z pługiem i piaskarką do odśnieżania i uszorstniania jezdni (pługi wyposażone w osłonę zabezpieczającą uszkodzenie
nawierzchni dróg), - minimum 1 urządzenie do produkcji solanki, - minimum 4 ładowarki do zbierania pryzm śniegu, - minimum 6 pojazdów z
przyczepami do wywozu śniegu i błota pośniegowego, - zapleczem magazynowym na przechowanie materiałów uszorstniających, produkcję
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solanki, do wyrobu mieszanki piasku z kruszywem lub innym materiałem zwalczającym śliskość na jezdni oraz składowania śniegu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 3. Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, zobowiązany jest samodzielnie, bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego,
przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w oryginale w
formie pisemnej.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia
na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za
zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej
własnoręcznym podpisem. Wzór przykładowego oświadczenia stanowi zał. nr 8 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca nie
należący do żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą złożył oświadczenie, iż w ogóle nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, co będzie oznaczało brak powiązania z innymi Wykonawcami
skutkującego zakłóceniem konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

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: 2018-11-02, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-05, godzina:
14:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 5. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy PZP 1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga
zarówno w zakresie części I jak i części II zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia polegających na: - kierowanie pojazdami służącymi do wykonania zamówienia, - mechaniczne oczyszczanie jezdni, czynności związane z oczyszczaniem ulic z piasku pozimowego, - czynności związane z bieżącym utrzymaniem jezdni w okresie zimowym i
oczyszczaniem z wszelkich innych zanieczyszczeń na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2018, poz. 917 z póż. zm.) lub odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W ogłoszeniu powinno być: 5. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy PZP 1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający
wymaga zarówno w zakresie części I jak i części II zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia polegających na: - mechaniczne oczyszczanie jezdni, - czynności związane z oczyszczaniem ulic z piasku
pozimowego, - czynności związane z bieżącym utrzymaniem jezdni w okresie zimowym i oczyszczaniem z wszelkich innych zanieczyszczeń na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2018, poz. 917 z póż. zm.) lub
odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I
Punkt: Część I
W ogłoszeniu jest: 5. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy PZP 1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga w
zakresie części I zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia
polegających na: - kierowanie pojazdami służącymi do wykonania zamówienia, - mechaniczne oczyszczanie jezdni, - czynności związane z
oczyszczaniem ulic z piasku pozimowego, - czynności związane z bieżącym utrzymaniem jezdni w okresie zimowym i oczyszczaniem z
wszelkich innych zanieczyszczeń na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j.
Dz.U.2018, poz. 917 z póż. zm.) lub odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W ogłoszeniu powinno być: 5. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy PZP 1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający
wymaga w zakresie części I zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia
polegających na: - mechaniczne oczyszczanie jezdni, - czynności związane z oczyszczaniem ulic z piasku pozimowego, - czynności związane z
bieżącym utrzymaniem jezdni w okresie zimowym i oczyszczaniem z wszelkich innych zanieczyszczeń na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2018, poz. 917 z póż. zm.) lub odpowiadającej jej formie
zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I
Punkt: Część II
W ogłoszeniu jest: 3. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy PZP 1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga w
zakresie części II zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia
polegających na: - kierowanie pojazdami służącymi do wykonania zamówienia, - mechaniczne oczyszczanie jezdni, - czynności związane z
oczyszczaniem ulic z piasku pozimowego, - czynności związane z bieżącym utrzymaniem jezdni w okresie zimowym i oczyszczaniem z
wszelkich innych zanieczyszczeń na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j.
Dz.U.2018, poz. 917 z póż. zm.) lub odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W ogłoszeniu powinno być: 3. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy PZP 1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający
wymaga w zakresie części II zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia polegających na: - mechaniczne oczyszczanie jezdni, - czynności związane z oczyszczaniem ulic z piasku pozimowego, - czynności
związane z bieżącym utrzymaniem jezdni w okresie zimowym i oczyszczaniem z wszelkich innych zanieczyszczeń na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2018, poz. 917 z póż. zm.) lub odpowiadającej jej formie
zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Drukuj
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