
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.7.2018.PP

Zarząd Dróg Miejskich
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2018-2020.

Punkt III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu w zakresie Zadania Nr 2 i 3 otrzymuje brzmienie:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wiedza i doświadczenie:
Dla zadania nr 2:
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, co najmniej jedną
usługę polegającą na: mechanicznym i ręcznym oczyszczaniu chodników o powierzchni minimum 500 000 m2.
Zamawiający dopuszcza łączenie doświadczenia z maksymalnie 3 umów realizowanych w tym samym czasie
przez okres minimum 1 sezonu letniego.

Dla zadania nr 3:
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, co najmniej jedną
usługę polegającą na: mechanicznym i ręcznym sprzątaniu nawierzchni z płyt granitowych lub kostki
granitowej o powierzchni minimum 4 000 m2.
Zamawiający dopuszcza łączenie doświadczenia z maksymalnie 3 umów realizowanych w tym samym czasie
przez okres minimum 1 sezonu letniego.

Zmianie ulega termin składania ofert:
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/06/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 27/06/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego.
Sala 100 I piętro.

Główny Specjalista

11-06-2018 r.  Paweł Pendziałek
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki

11-06-2018 r.  Anna Gilner
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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