
Ogłoszenie nr 357949 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.

Ruda Śląska:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 355320

Data: 30/11/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

AQUADROM Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 24030950400000, ul. ul. Kłodnicka  , 41706  

Ruda Śląska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 797 32 70, e-mail zamowienia@aquadrom.pl, faks 32 797

32 71.

Adres strony internetowej (url):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I.

Punkt: I.4)

W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można

uzyskać pod adresem (URL) nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja

istotnych warunków zamówienia tak http://bip.aquadrom.pl/pw/zamowienia-publiczne/postepowania-

o-udzielen Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać

pod adresem nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu w inny sposób: nie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Adres: Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z

narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny,

bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z

postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak, http://bip.aquadrom.pl/pw/zamowienia-

publiczne/postepowania-o-udzielen/8804,Swiadczenie-uslug-zwiazanych-z-odsniezaniem-terenu-

i-powierzchni-dachow-nalezacy.html Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie

specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak http://bip.aquadrom.pl/pw/zamowienia-publiczne

/postepowania-o-udzielen Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji

można uzyskać pod adresem nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy

przesyłać: Elektronicznie nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: 

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie

wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej Adres:  Aquadrom Sp. z o.o. ul. Kłodnicka

95A, 41-706 Ruda Śląska Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny

dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.1)

W ogłoszeniu jest: III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby

Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zamówienia, tj. wykonał lub

wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną (1) usługę

odśnieżania/zimowego utrzymania na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł brutto. Informacje dodatkowe

W ogłoszeniu powinno być: III.1.1) nie dotyczy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
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Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3)

W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający

wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z

informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: W

tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędną do

wykonania zamówienia, tj. wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

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

najmniej jedną (1) usługę odśnieżania/zimowego utrzymania na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł

brutto.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: III.4.

W ogłoszeniu jest: Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być:

Zamawiający nie będzie żądał od wykonawców przedłożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie

braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, oprócz oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1 lub 6.2 SIWZ

składanego przez wykonawcę wraz z ofertą

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: III.5.1)

W ogłoszeniu jest: Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, o której mowa w pkt

5.1.2. SIWZ: wykaz usług wykonanych lub 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, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub

są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
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dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie

wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór oświadczenia będzie

udostępniony wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt 6.5 SIWZ W zakresie

sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o której mowa w pkt 5.1.3 SIWZ: dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną

odpowiednio w pkt 5.1.3 SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.2.3)

W ogłoszeniu jest: nie

W ogłoszeniu powinno być: tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 09/12/2016, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 12/12/2016, godzina: 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: II.9)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin rozpoczęcia realizacji usługi może ulec zmianie

ze względu na przebieg procedury o udzielenie zamówienia publicznego.
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