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Data: 14-05-2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Gryfiński, Krajowy numer identyfikacyjny 81168396500000, ul. ul. Sprzymierzonych  4,

74-100  Gryfino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 045 000, e-mail

starostwo@gryfino.powiat.pl, faks 914 163 002. 

Adres strony internetowej (url): www.gryfino.powiat.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu

(zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług analogicznych do przedmiotu

zamówienia tj. usługi utrzymania na drogach publicznych (tj. zimowe utrzymanie dróg lub usługi

porządkowe na drogach), co najmniej jedna usługa o wartości nie mniej niż 50.000 zł brutto,

(zał. nr 5) 

W ogłoszeniu powinno być: a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na

wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług analogicznych do

przedmiotu zamówienia tj. usługi utrzymania na drogach publicznych (w tym odrębnie: zimowe



utrzymanie dróg i usługi porządkowe na drogach, każda o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł

brutto (zał. nr 5) 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1 

W ogłoszeniu jest: 2) W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w

postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dostarczenia

następujących dokumentów: a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument

potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000 zł 3) W

celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących

zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda dostarczenia następujących

dokumentów: a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert - co najmniej jednej usługi zimowego utrzymania dróg lub usługi utrzymania

porządku na drogach publicznych o wartości brutto co najmniej 50.000 zł. – załącznik nr 5 do

SIWZ b) wykaz sprzętu, którym dysponuje Wykonawca, (co najmniej: jeden samochód

skrzyniowy, zamiatarka samojezdna, solarka do zimowego utrzymania dróg, nośnik pługów

średnich – pojazd samochodowy, podkaszarki spalinowe – szt. 2, zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ) 4)

W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu

dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej a)

dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej

prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfinie oraz aktualny wpis do rejestru

prowadzonego przez Marszałka Województwa w zakresie zbierania i transportu odpadów

komunalnych (BDO). 



W ogłoszeniu powinno być: 2) W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków

udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda

dostarczenia następujących dokumentów: a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny

dokument potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000

zł 3) W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda dostarczenia następujących

dokumentów: a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert - usługi utrzymania na drogach publicznych (w tym odrębnie: zimowe utrzymanie

dróg i usługi porządkowe na drogach, każda o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto –

załącznik nr 5 do SIWZ b) wykaz sprzętu, którym dysponuje Wykonawca, (co najmniej: jeden

samochód skrzyniowy, zamiatarka samojezdna, solarka do zimowego utrzymania dróg, nośnik

pługów średnich – pojazd samochodowy, podkaszarki spalinowe – szt. 2, zgodnie z zał. nr 6 do

SIWZ) c) siedziba bazy materiałowo-sprzętowej – zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ. 4) W celu

potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej a) dokument

potwierdzający, że Wykonawca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego

przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfinie oraz aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez

Marszałka Województwa w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych (BDO). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-05-22, godzina: 10:30 



W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-05-27, godzina: 10:30, 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: c) Wykonawca, w okresie zimowym (październik –

marzec), musi posiadać bazę materiałowo-sprzętową w odległości do 5km od Gryfina (zał. nr 6). 


