MZD.271.22.3.2011

Leszno, dnia 19 września 2011 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
P.N.

„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC W MIEŚCIE LESZNIE W SEZONACH
ZIMOWYCH 2011/2012, 2012/2013 I 2013/2014”

Uprzejmie informujemy, Ŝe na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy
„Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
wprowadza się następujące zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. zamówienia publicznego pod nazwą: „Zimowe utrzymanie
dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2011/2012, 2012/2013 i
2013/2014”:
Zmianie ulega rozdz. 3 , ust. 8 który otrzymuje brzmienie:
Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do wyznaczenia na terenie miasta
Leszna bazy w której prowadzone będą dyŜury zimowego utrzymania i w
której stacjonować będzie zadysponowany sprzęt oraz składowane będą
materiały do zimowego utrzymania dróg i ulic (sól, piasek, mieszaniny
piasku i soli) Pomieszczenie dla dyspozytora musi posiadać łączność
telefoniczną. Baza ta musi funkcjonować w okresach , o których mowa w
rozdz. 4 siwz. W przypadku, gdy wykonawca nie jest dysponentem terenu
wskazanego na bazę prowadzenia akcji zimowej wówczas będzie on
zobowiązany do udowodnienia iŜ będzie dysponował tymi zasobami poprzez
złoŜenie pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających swoje
zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zmianie ulega rozdz. 5 ust. 1 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca w okresie
ostatnich 3 latach wykonywał co najmniej w dwóch sezonach zimowych
prace związane z prowadzeniem zimowego utrzymania dróg i ulic na
terenach zabudowanych na ciągach dróg krajowych lub wojewódzkich lub
powiatowych. (W przypadku korzystania z zasobów wiedzy i doświadczenia
innych podmiotów w celu wykazania powyŜszego warunku wówczas
podmioty te muszą brać udział w realizacji zamówienia jako podwykonawca
lub członek konsorcjum).

Zmianie ulega rozdz. 4 oraz §3 projektu umowy , które otrzymują
brzmienie:
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na następujące okresy
zimowe :
- od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2012 r.
- od 15 października 2012r. do 15 kwietnia 2013 r.
- od 15 października 2013r. do 15 kwietnia 2014 r.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych przesuwa się termin składania ofert określony w rozdziale 11
ust. 1 i w rozdziale 10 ust. 7 SIWZ do dnia 14 października 2011r. do godz.
09:00 oraz termin publicznego otwarcia ofert określony w rozdziale 11 ust. 3
SIWZ na dzień 14 października 2011r. o godz. 09:30.

Z powaŜaniem

