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I. II. VI. VII.

Polska-Tychy: Usługi utrzymania parków

2017/S 035-063731

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 015-023964)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Miasta Tychy Tyski Zakład Usług Komunalnych

PL

ul. Budowlanych 67

Tychy

43-100

Polska

Osoba do kontaktów: Marek Podsiadło

Tel.: +48 324382200

E-mail: m.podsiadlo@tzuk.tychy.pl

Faks: +48 324382215

Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.tzuk.tychy.pl/

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

„Utrzymanie parków, zieleni i infrastruktury miejskiej na terenie miasta Tychy w

okresie 2017 – 2019”.

Numer referencyjny: TZUK.271.1.2017

II.1.2) Główny kod CPV

77313000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie parków, zieleni i infrastruktury miejskiej

na terenie miasta Tychy w okresie 2017-2019 z podziałem na dwie części, nr 1 i

nr 2.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16/02/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 015-023964
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VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i

finansowa

Zamiast:

W pkt III.1.2) ogłoszenia o zamówieniu modyfikuje się zapis dotyczący

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu

udostępniającego zasoby na podstawie art. 22a Pzp – usuwa się zapis:

w zakresie posiadanych środków lub zdolności kredytowej – wymagane jest, aby

chociaż jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiot

udostępniający zasoby na podstawie art. 22a PZP, posiadał wymagane środki

finansowe lub zdolność kredytową

w zakresie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – wymagane jest,

aby chociaż jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub

podmiot udostępniający zasoby na podstawie art. 22a PZP posiadał wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Powinno być:

W pkt III.1.2) ogłoszenia o zamówieniu – wprowadza się zapis:

W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną (np. konsorcjum) lub w

przypadku posługiwania się potencjałem innych podmiotów na podstawie art. 22 a

Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia przez nich ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej, tak aby ich wartość zsumowana spełniała stawiany

warunek.

W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną (np. konsorcjum) lub w

przypadku posługiwania się potencjałem innych podmiotów na podstawie art. 22 a

Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia przez nich środków

finansowych lub zdolności kredytowej, tak aby ich wartość zsumowana spełniała

stawiany warunek.

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i

kwalifikacje zawodowe

Zamiast:

W pkt III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu modyfikuje się zapis dotyczący

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu

udostępniającego zasoby na podstawie art. 22a Pzp – usuwa się zapis:

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia lub

posługiwania się potencjałem innych podmiotów na podstawie art. 22a Pzp

posiadanie wymaganej wiedzy i doświadczenia będzie oceniane w ten sposób, aby

chociaż jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiot

udostępniający zasoby na podstawie art. 22a PZP posiadał wymaganą wiedzę i

doświadczenie w zakresie usług lub robót budowlanych.

Powinno być:

W pkt III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu – wprowadza się zapis:

W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną lub w przypadku

posługiwania się potencjałem innych podmiotów na podstawie art. 22 a Pzp,

Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia doświadczeń wszystkich członków

konsorcjum lub wykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby, tak aby spełniały

stawiany warunek, przy czym niedopuszczalnym jest łącznie wiedzy i

doświadczenia -wykonawców przystępujących wspólnie do postępowania lub

wykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby – w ramach poszczególnych

umów wskazanych w pkt 6.1.2.1.1, pkt 6.1.2.1.2. oraz pkt 6.1.2.1.3, pkt

6.1.2.1.4. SIWZ.
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Wykonawca może wykazać się odrębnymi umowami zrealizowanymi na usługi w

zakresie opisanym w pkt 6.1.2.1.1., pkt 6.1.2.1.2, oraz pkt 6.1.2.1.3., pkt

6.1.2.1.4 lub w ramach jednej umowy, której wartość będzie wynosiła co najmniej

sumę wartości odpowiadającej warunkowi opisanemu dla części nr 1 i dla części nr

2.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub

wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 01/03/2017

Czas lokalny: 10:15

Powinno być:

Data: 06/03/2017

Czas lokalny: 10:15

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym

oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 29/04/2017

Powinno być:

Data: 04/05/2017

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 01/03/2017

Czas lokalny: 10:30

Powinno być:

Data: 06/03/2017

Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

Szczegółowe warunki zmiany zapisów pkt III.1.2) oraz pkt III.1.3) ogłoszenia o

zamówieniu, będących odpowiednikami pkt. 6.1.1 oraz 6.1.2 SIWZ zawarto w

dokumencie pn.: Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ oraz Informacja o

zmianie treści SIWZ, z dnia 16.2.2017 r, opublikowanej na stronie internetowej

Zamawiającego, w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania:

http://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?option=com_content&view=article&

id=256:przetarg-nieograniczony-powyej-progu-unijnego-pn-utrzymanie-

parkow-zieleni-i-infrastruktury-miejskiej-na-terenie-miasta-tychy-w-okresie-

2017-2019q&catid=35:zamowienia-publiczne&Itemid=56
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