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Numer: 646650-N-2018

Data: 09/11/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Miasto Kobyłka, Krajowy numer identyfikacyjny 1326966300000, ul. ul. Wołomińska  1, 05230  

Kobyłka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 760 70 08, e-mail wojciech.reutt@kobylka.pl,

faks 22 760 70 55.

Adres strony internetowej (url): www.kobylka.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: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają

następujące warunki udziału w postępowaniu: 1)wykonawca winien wykonać co najmniej dwie

usługi polegające na odśnieżaniu dróg publicznych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

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

część I; 2) wykonawca winien wykazać 2 dostawy mieszanki piaskowo-solnej o łącznej wartości

minimum 10 000,00 złotych brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – część III,

3) dysponują osobami uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień to jest

dysponowanie co najmniej czterema osobami do obsługi sprzętu wymaganego w ust. 3 pkt 4 lit a

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/b85ec6f1-093e-4cfa-8743-c99c...

1 z 3 2018-11-14, 15:39



i b z aktualnymi uprawnieniami (zwłaszcza prawem jazdy we właściwej kategorii i

świadectwem kwalifikacji) – część I, 4) dysponować: a) minimum trzema pługopiaskarkami

wyposażonymi w system umożliwiający śledzenie czasu pracy i trasy przejazdu oraz wydruku

raportu z systemu nadzorującego pracę pługopiaskarek (np. za pomocą systemu monitoringu

bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie,

przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów, trasach

przejazdu – GPS) – część I, b) minimum jedną równiarką -część I, c) sprzętem mechanicznym

z pługiem (np. traktorek/sprzęt wolnobieżny itp.) do odśnieżania ciągów pieszo –

rowerowych, chodników - cześć II, d) mieszanką piaskowo-solną posiadającą badania

potwierdzające właściwy skład procentowy jakościowy użytych materiałów (certyfikaty,

badania itp.) – część III. Jest to minimalny potencjał potrzebny do zimowego utrzymania dróg

na terenie Miasta Kobyłka.

W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) wykonawca winien wykonać co

najmniej dwie usługi polegające na odśnieżaniu dróg publicznych w okresie ostatnich trzech

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie – część I; 2) wykonawca winien wykazać 2 dostawy mieszanki

piaskowo-solnej o łącznej wartości minimum 10 000,00 złotych brutto w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie – część III, 3) dysponują osobami uczestniczącymi w wykonywaniu

zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek

posiadania takich uprawnień to jest dysponowanie co najmniej czterema osobami do obsługi

sprzętu wymaganego w ust. 3 pkt 4 lit a i b z aktualnymi uprawnieniami (zwłaszcza prawem

jazdy we właściwej kategorii i świadectwem kwalifikacji) – część I, 4) dysponować: a)

minimum trzema pługopiaskarkami lub trzema ciągnikami wyposażonymi w pług i zasobnik

na mieszanke pisakowo solną ( o pojemności o minimum 3 m3) wraz z dozatorem mieszanki

do posypywania wyposażonymi w system umożliwiający śledzenie czasu pracy i trasy

przejazdu oraz wydruku raportu z systemu nadzorującego pracę pługopiaskarek lub ciągników

(np. za pomocą systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego,

umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu

pojazdu i miejscach postojów, trasach przejazdu – GPS) – część I, b) minimum jedną

równiarką -część I, c) sprzętem mechanicznym z pługiem (np. traktorek/sprzęt wolnobieżny

itp.) do odśnieżania ciągów pieszo – rowerowych, chodników - cześć II, d) mieszanką
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piaskowo-solną posiadającą badania potwierdzające właściwy skład procentowy

jakościowy użytych materiałów (certyfikaty, badania itp.) – część III. Jest to minimalny

potencjał potrzebny do zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Kobyłka.

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: 2018-11-19, godzina: 13:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu:Data: 2018-11-19, godzina: 14:00
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