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Ogłoszenie nr 540077890-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.

Bodzentyn: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 537779-N-2019 

Data: 2019-04-15 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Bodzentyn, Krajowy numer identyfikacyjny 53471800000000, ul. ul. Suchedniowska  3, 26-010  Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, państwo

Polska, tel. 041 3115010, 3115511, 3115114, e-mail inwestycje@bodzentyn.ugm.pl, faks 041 3115010, 3115511, 3115114. 

Adres strony internetowej (url): www.bodzentyn.bip.jur.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: W zakresie zdolności zawodowej warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub

wykonuje usługę polegającą na odbiorze, zagospodarowaniu i transporcie odpadów komunalnych. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż

wykonywał (wykonuje) minimum 1 przedmiotową usługę na obszarze zamieszkałym przez minimum 9.000 mieszkańców o wartości minimum

400 000,00 zł brutto (wartość dotyczy jednej umowy zrealizowanej/realizowanej w okresie minimum 12 miesięcy). Wykonawca którego oferta

zostanie najwyżej oceniona zobowiązany jest do przedłożenia na wezwanie Zamawiającego Wykazu usług (według wzoru stanowiącego

Załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z dowodami z których będzie wynikało, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana w sposób należyty.

W zakresie zdolność technicznej warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje wyposażeniem

umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich transport. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że

dysponuje lub będzie dysponował następującym wyposażeniem: - minimum 2 samochody specjalne przystosowane do opróżniania

pojemników o pojemnościach od 110 l do 1100 l, - minimum 1 samochód specjalny z zabudową typu dźwig bramowy lub hakowiec,

przystosowany do transportu pojemników typu KP-7, - minimum 3 samochody specjalne przystosowane do odbioru i transportu selektywnie

zebranych odpadów komunalnych i odpadów biodegradowalnych o ładowności nie mniejszej niż 3,5 t, - samochód specjalny przystosowany

do odbioru i transportu selektywnie zebranych odpadów komunalnych i odpadów biodegradowalnych, przystosowany do opróżniania

pojemników o pojemności od 110 l do 1100 l z zabudową bezpylną. W związku z powyższym Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej

oceniona zobowiązany jest do przedłożenia na wezwanie Zamawiającego Wykazu narzędzi (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do

SIWZ) wraz z informacją o podstawie dysponowania niniejszym wyposażeniem. 

W ogłoszeniu powinno być: W zakresie zdolności zawodowej warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,

wykonał lub wykonuje usługę polegającą na odbiorze, zagospodarowaniu i transporcie odpadów komunalnych. Wykonawca jest zobowiązany

wykazać, iż wykonywał (wykonuje) minimum 1 przedmiotową usługę na obszarze zamieszkałym przez minimum 9.000 mieszkańców o

wartości minimum 400 000,00 zł brutto (wartość dotyczy jednej umowy zrealizowanej/realizowanej w okresie minimum 12 miesięcy).

Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany jest do przedłożenia na wezwanie Zamawiającego Wykazu usług (według

wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z dowodami z których będzie wynikało, że usługa ta została wykonana lub jest

wykonywana w sposób należyty. W zakresie zdolność technicznej warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
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dysponuje wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich transport. Wykonawca

zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującym wyposażeniem: - minimum 2 samochody specjalne

przystosowane do opróżniania pojemników o pojemnościach od 110 l do 1100 l, - minimum 1 samochód specjalny z zabudową typu dźwig

bramowy lub hakowiec, przystosowany do transportu pojemników typu KP-7, - minimum 3 samochody specjalne przystosowane do odbioru i

transportu selektywnie zebranych odpadów komunalnych i odpadów biodegradowalnych, - samochód specjalny przystosowany do odbioru i

transportu selektywnie zebranych odpadów komunalnych i odpadów biodegradowalnych, przystosowany do opróżniania pojemników o

pojemności od 110 l do 1100 l z zabudową bezpylną. W związku z powyższym Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona

zobowiązany jest do przedłożenia na wezwanie Zamawiającego Wykazu narzędzi (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ) wraz

z informacją o podstawie dysponowania niniejszym wyposażeniem. 

 

 
Drukuj


