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nr kor.

Dotyczy: Utrzymanie czystości na terenie miasta Gliwice w 2022 r.

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia

     Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych, w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja
warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:

1. Zmodyfikowany Pkt  9. Specyfikacji Warunków Zamówienia. Warunki udziału
w postępowaniu Ppkt 4. Zdolność techniczna lub zawodowa, w miejscu
Określenie warunku dla zadania od nr 1 – 5 zostaje dodany zapis:
„W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie wymogi
dotyczące poszczególnych Rejonów są sumowane”
Przykład:
- składając ofertę na Zadanie nr  1 i  2 Wykonawca powinien wykazać
zrealizowanie usługi mechanicznego i ręcznego zamiatania jezdni o powierzchni 
min. 6 000 000 m2 w  ramach max 4 umów.
Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli wykonawca wykaże przykładowo:
- 4 umowy na usługi mechanicznego i ręcznego zamiatania jezdni o powierzchni 
min 1 500 000 m2
- 1 umowa na usługę mechanicznego i ręcznego zamiatania jezdni o powierzchni 
min  6 000 000 m2
-1 umowa na usługę mechanicznego i ręcznego zamiatania jezdni o powierzchni
min 5 000 000 m2 i jedna na usługę mechanicznego i ręcznego zamiatania jezdni
o powierzchni min 1 000 000 m2
Przy czym należy rozpisać odpowiednią ilość metrów z każdej umowy w wykazie
usług (załącznik nr 7 do SWZ )

2. Zmodyfikowany Pkt 21. Specyfikacji Warunków Zamówienia- Opis kryteriów,
którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Ppkt 1a) zmiany zostały naniesione
kolorem i dotyczą:
- sposobu liczenia kryterium według wzoru:
Zamawiający zmienia sposób liczenia punktów kryterium według następującego
wzoru: E=((E6*1)+(E5*0,5)+(E4*0))*40/ES
gdzie:
E6- liczba pojazdów spełniających Europejski Standard Emisji Spalin Euro 6,
które będą używane przez wykonawcę do realizacji usługi
E5- liczba pojazdów spełniających Europejski Standard Emisji Spalin EURO 5,
które będą używane przez wykonawcę do realizacji usługi
E4 - liczba pojazdów spełniających Europejski Standard Emisji Spalin EURO 4,
które będą używane przez wykonawcę do realizacji usługi
Es- suma wszystkich pojazdów, które będą używane przez wykonawcę
do realizacji usługi (Es= E6 + E5 + E4)
E- liczba punktów w kryteriów
- dodany zostaje zapis: W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie,
Wykonawca nie może wykazać tych samych pojazdów dla każdego z zadań.
Wykazane pojazdy muszą służyć do realizacji zadania i będę podlegać
ewentualnej weryfikacji na etapie realizacji usługi.
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3. Zmodyfikowany Pkt 21. Specyfikacji Warunków Zamówienia - Opis kryteriów,
którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Ppkt 2b) kryterium dla zadania nr 6 i 8
„koordynator prac (posiadający co najmniej średnie wykształcenie) realizujący
zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta przez określony
czas”
Zamawiający dodaje zapis:
"doświadczenie koordynatora prac w ramach kryterium może być realizowane
w ramach jednego lub większej liczby zadań".

4. Zmodyfikowany Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Specyfikacji
Warunków Zamówienia w zakresie kryterium: używanie pojazdów spełniających
Europejski Standard Emisji Spalin EURO od 4 do 6 w zakresie dodania ilości
sztuk pojazdów.

5. Zmodyfikowany  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący
załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zmiana zostały naniesione
kolorem oraz dotyczą:

-  Zadanie nr 6  Oczyszczanie chodników - Pkt 4 - zostaje wykreślone zdanie "o
konstrukcji przegubowej"
- Zadania nr 8 -  dotyczą zmiany zapisu z kostki brukowej na nawierzchni
granitowej

6.  Zmodyfikowany  Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 4 do Specyfikacji
Warunków Zamówienia poprzez dodanie jednostki miary w tabeli – m2

7.  Zmodyfikowane wzory umów, zmiany w treści zostały naniesione kolorem
i dotyczą
- Załącznik nr 5a
Wykreślenie zapisu w § 4 ust 1 pkt 9)
Zmiana zapisów  w § 5 ust 2 i 5
- Załącznik nr 5b
Wykreślenie zapisu w § 3 ust 1 pkt 9)
Zmiana zapisów w § 5 ust 2 i 5
- Załącznik nr 5c
Wykreślenie zapisu w § 3 ust 1 pkt 9)
Zmiana zapisu w § 9 ust. 1 lit. C
Zmiana zapisów w § 5 ust 2 i 5
- Załącznik nr 5d
Wykreślenie zapisu w § 3 ust 1 pkt 9)
Zmiana zapisów w § 5 ust 2 i 5

8. Zmodyfikowana Specyfikacja Warunków Zamówienia w pkt 18, zmiany zostały
naniesione kolorem i dotyczą terminu związania ofertą.

     Na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23-11-2021 r. do
godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23-11-2021 r. o godz. 11:00.
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 20-02-2022 r.

Anna Gilner

Dyrektor Jednostki


	p12640f89667_EX_ZDM_76.html

