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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 - dla Zadań Nr 2 i 3

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.

     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 27-06-2018 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 27-06-2018 r. o godz. 10:15.
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