
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 42797-2012 z dnia 2012-02-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łask

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni na terenie miasta i gminy Łask w

podziale na dwa zadania. 2. Zadanie nr 1 - obejmuje wykaszanie poboczy (obustronne) dróg gminnych oraz skarp

rowów przydrożnych...

Termin składania ofert: 2012-03-01

Numer ogłoszenia: 48089 - 2012; data zamieszczenia: 29. 02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  42797 - 2012 data 22.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel. 043 6768300, fax. 043 6768388.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.1).

W ogłoszeniu jest:  Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie

na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o

odpadach (w tym zezwolenie na transport odpadów komunalnych) lub w zakresie odbierania odpadów

komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W

przypadku braku takiego zezwolenia należy złożyć oświadczenie o zatrudnieniu w tym zakresie podwykonawcy

posiadającego w/w zezwolenie, którego należy wykazać w wykazie osób i podmiotów, które będą wykonywać

zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a nadto należy złożyć oświadczenie, mocą którego

zobowiążą się do przedłożenia w terminie nie później niż przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia

publicznego, uwierzytelnionych kopii umowy z podwykonawcą oraz wystawionego na rzecz podwykonawcy

aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawa z dnia 27

kwietnia 2001 roku o odpadach (w tym zezwolenia na transport odpadów komunalnych) lub w zakresie

odbierania odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i

czystości w gminach..

W ogłoszeniu powinno by ć: Brak warunku..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2).

W ogłoszeniu jest:  Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. dla zadania nr 1 -

wykonał minimum 2 usługi polegające na wykaszaniu poboczy o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto każda;

2. dla zadania nr 2 - wykonał minimum 2 usługi polegające na wykonywaniu usług z zakresu utrzymania zieleni

miejskiej o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto każda..
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W ogłoszeniu powinno by ć: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. dla zadania nr

1 - wykonał minimum jedną usługę polegającą na wykaszaniu poboczy o wartości co najmniej 10 000,00 zł

brutto; 2. dla zadania nr 2 - wykonał minimum 2 usługi polegające na wykonywaniu usług z zakresu utrzymania

zieleni miejskiej o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto każda..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.4.1).

W ogłoszeniu jest:  - koncesję, zezwolenie lub licencję - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wykaz narządzi,

wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu

realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - wykaz osób, które będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W ogłoszeniu powinno by ć: - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i

doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,

że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wykaz narządzi, wyposażenia zakładu

i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz

z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:  01.03.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100

Łask, parter, sala 100 - Biuro Obsługi Interesanta..

W ogłoszeniu powinno by ć: 05.03.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14,

98-100 Łask, parter, sala 100 - Biuro Obsługi Interesanta..
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