
Zarząd Dróg Miejskich

ZDM.26.7.2018.PP Gliwice,  04-06-2018 r.

nr kor. ZDM.28435.2018 

Dotyczy: Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w latach
2018-2020.

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publ icznych ( t . j .  Dz.  U.  z  2017 r .  poz.  1579 z późn.  zm.) ,  w imieniu
zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia
została zmodyfikowana w następujący sposób:

1. Punkt 9. SIWZ - Warunki udziału w postępowaniu.
                3. Zdolność techniczna lub zawodowa.
                    Wiedza i doświadczenie.
Zamawiający modyfikuje warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia dla Zadania
nr 1 w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie:
Wykonawca musi wykazać, ze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie,
wykonał należycie lub nadal wykonuje, usługę lub usługi polegające na:
mechanicznym i ręcznym zamiataniu oraz myciu nawierzchni ulic, o powierzchni
dróg min. 3 000 000 m2 (w tym powierzchni z asfaltu, betonu i granitu).
Zamawiający dopuszcza łączenie doświadczenia z maksymalnie 3 umów
realizowanych w tym samym czasie przez okres minimum 1 sezonu letniego.

2. Punkt 9. SIWZ - Warunki udziału w postępowaniu.
                3. Zdolność techniczna lub zawodowa.
                    Potencjał techniczny.
Zamawiający modyfikuje warunek dotyczący potencjału technicznego dla Zadania
nr 1 w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą
dysponować co najmniej niżej wymienionymi pełnosprawnymi urządzeniami
niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia:
a) zamiatarka uliczna - 7 szt,
w tym:
- jedna z funkcja do odbioru liści,
- jedna z funkcja do ciśnieniowego mycia nawierzchni,
- jedna z funkcja do oczyszczania opasek drogowych,
- jedna z funkcja przestawnych szczotek do oczyszczania jezdni z prawej lub
lewej strony.
UWAGA! Jedna dowolna z zamiatarek musi posiadać certyfikat PN EN - ISO
3746 (dot. ograniczenia poziomu
hałasu w zakresie do 100 A -110 db),
b) myjka wysokociśnieniowa wyposażona w skrętna listwę myjącą z możliwością
kierowania z kabiny oraz lance do ręcznego mycia nawierzchni zabudowana
na pojeździe o DMC od 9 do 12 ton wyposażona w zbiornik na wodę
o pojemności min. 4,5m3 - 3 szt.,
c) samochód ciężarowy samowyładowczy o DMC od 15 do 19 ton - 1szt.,
d) koparko - ładowarka samojezdna - 1 szt.,
e) myjka wysokociśnieniowa spalinowa o ciśnieniu roboczym minimum 100 barów
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- 1szt.,
f) samochód dostawczy o DMC do 3,5 tony przeznaczony do przewożenia
minimum 5 osób z nadwoziem typu furgon - 1szt., z wymaganym wyposażeniem,
g) samochód dostawczy o DMC do 3,5 ton do przewożenia minimum 3 osób
z nadwoziem typu furgon o długości przedziału bagażowego minimum 4 metry
z zamontowana na dachu pojazdu rozkładana tablica świetlna ze strzałka
zmiennej treści - 1 szt. - z wymaganym wyposażeniem,
h) platforma (zwyżka małogabarytowa) - samochód z podnośnikiem koszykowym
1 szt.,
i) plac magazynowy lub baza sprzętowa o której mowa w Rozdz.I pkt 11
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - 1 szt.

W podobny sposób zostaje także zmodyfikowany Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia, punkt 2.1.n).
3. Punkt 9. SIWZ - Warunki udziału w postępowaniu.
                3. Zdolność techniczna lub zawodowa.
                    Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Zamawiający modyfikuje warunek dotyczący osób zdolnych do wykonania dla
Zadania nr 1 w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia tj.
Dla zadania nr 1:
a) koordynator prac (1 osoba) z :
-  co najmniej  średnim wykształceniem oraz aktualnym uprawnieniem
do kierowania ruchem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 06.07.2010r. (Dz. U. Nr 123 poz.840),
legitymujący się co najmniej 2 letnim doświadczeniem w wykonywaniu
obowiązków z zakresu koordynowania prac związanych ściśle z przedmiotem
zamówienia tj. polegających na utrzymaniu czystości, usuwaniu skutków nagłych
zdarzeń.
b) pracownicy brygady roboczej:
- minimum 4 osoby posiadające aktualne uprawnienia do kierowania ruchem
wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 06.07.2010r. (Dz. U. Nr 123 poz.840).

W konsekwencji ze Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, punkt 2.1.j)
zostaje wykreślony zapis: "Wykonawca zapewnia prace brygady posiadającą
uprawnien ia  do  k ie rowan ia  ruchem oraz  uprawnien ia  ADR."  Zap is
o uprawnieniach ADR znika również z punktu 1.4 dotyczącego bezpieczeństwa
i higieny pracy.

4. Punkt 9. SIWZ - Warunki udziału w postępowaniu.              
                2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
Zamawiający modyf ikuje warunek dotyczący sytuacj i  f inansowej lub
ekonomicznej w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna
i f inansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą
gwarancyjną na kwotę min. 1 000 000 zł dla Zadania nr 1, min. 700 000 zł dla
Zadania nr 2, min. 300 000 zł dla Zadania nr 3.

5. W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w Rozdz. II pkt.2.1
w ppkt j) dodaje się akapit o brzmieniu:
"przez 1 szt. należy uznać usuwanie skutków nagłych nieprzewidzianych zdarzeń
na powierzchni 500 m2,
W przypadku gdy powierzchnia zanieczyszczenia będzie większa, wynagrodzenie
obliczone zostanie poprzez interpolację zaoferowanej ceny jednostkowej
w formularzu oferty."
6. Ze Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 2.1.j) zostaje
wykreślony zapis:
"Uwaga !



Zamawiający przed przystąpieniem do podpisania umowy dla każdego zadania,
dokona  kontroli:
- placu magazynowego
- potencjału technicznego,
Zamawiający stwierdzi na podstawie tabliczek znamionowych parametry
techniczne  pojazdów czy są zgodne z wymogami zawartymi w SIWZ oraz
na podstawie certyfikatu  PN EN-ISO 3746 czy dowolna zamiatarka spełnia
normy poziomu hałasu do 100 - 110 Db.
Kontrola zostanie wykonana po uprzednim ustaleniu terminu drogą telefoniczną
lub  e-mailową między stronami.
Zamawiający sporządzi protokół z kontroli stwierdzający zgodność wszystkich
wymogów związanych ze sprzętem oraz placem magazynowym zgodnie z SIWZ."

     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 20-06-2018 r. do godz. 10:00.
     Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - Zarząd Dróg
Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 100 (sala konferencyjna)
w dniu 20-06-2018 r. o godz. 10:15.

Anna Gilner

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
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