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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 590358-N-2017

Data: 19/09/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Swarzędz, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Rynek  1, 62020   Swarzędz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (061) 65 12 000,

e-mail zamowienia@swarzedz.pl, faks (061) 65 12 211.

Adres strony internetowej (url): htto://bip.swarzedz.eu

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.1

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum dwie usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg i ulic o wartości

min. 300.000,00 zł brutto każda. b) Wykonawca musi wykazać, że posiada zdolności techniczne: - min. 4 pługopiaskarki, oraz - min. 4

samochody ciężarowe z pługiem czołowym.

W ogłoszeniu powinno być: a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum dwie usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg i

ulic o wartości min. 300.000,00 zł brutto każda. b) Wykonawca musi wykazać, że posiada zdolności techniczne: - min. 4 pługopiaskarki - w

tym 1 pojazd do poruszania się po wąskiej części jezdnej pasów drogowych (pojazd o szerokości nie większej niż 2m z zamontowanym

pługiem i posypywarką); - min. 4 samochody ciężarowe z pługiem czołowym.” Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została

uznana za najkorzystniejszą przedstawi Zamawiającemu kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przewidzianych do realizacji

przedmiotowego zamówienia (pojazdy wskazane w wykazie urządzeń technicznych – zgodnie z zał. 4). Nieprzedstawienie powyższych

dokumentów będzie traktowane jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.

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: 2017-09-28, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-03, godzina:

10:00,

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/e9580f44-a045-4a9b-86f7-b76c...

1 z 1 26.09.2017, 11:58


