
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zimowe utrzymanie chodników i wyznaczonych miejsc na terenie Miasta Będzina 

w okresie od 1 listopada 2021r. do 31 marca 2022r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowo - Usługowe "INTERPROMEX"
Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003453009

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Paryska 11

1.4.2.) Miejscowość: Będzin

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-500

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@interpromex.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.interpromex.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00234015/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-18 10:06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00200072/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą: 
Zimowe utrzymanie chodników i wyznaczonych miejsc na terenie Miasta Będzina 
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w okresie od 1 listopada 2021r. do 31 marca 2022r.

Po zmianie: 
Zimowe utrzymanie chodników i wyznaczonych miejsc na terenie Miasta Będzina 
w okresie od dnia podpisania umowy do 31 marca 2022r.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodnikówi i innych wyznaczonych miejsc
na terenie Miasta Bedzina w okresie zimowym 2021/2022.
Do obowiązków wykonawcy należy całodobowe świadczenie usługi zimowego utrzymania
chodników i miejsc wyznaczonych poprzez odśnieżanie i zwalczanie śliskości nawierzchni. 
Wykonanie zamówienia ma na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń ruchu pieszego
wywołane takimi czynnikami jak śliskość zimowa i opady śniegu.
Wielkość zamówienia uzależniona będzie w zależności od panujących warunków
atmosferycznych.

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodników i i innych wyznaczonych miejsc
na terenie Miasta Będzina w okresie zimowym 2021/2022.
Do obowiązków wykonawcy należy całodobowe świadczenie usługi zimowego utrzymania
chodników i miejsc wyznaczonych poprzez odśnieżanie i zwalczanie śliskości nawierzchni. 
Wykonanie zamówienia ma na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń ruchu pieszego
wywołane takimi czynnikami jak śliskość zimowa i opady śniegu.
Wielkość zamówienia uzależniona będzie w zależności od panujących warunków
atmosferycznych. - szczegółowy zakres i obowiązki Wykonawcy zawiera załącznik nr 1 do SWZ
- po zmianach

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą: 
Data od-do

Po zmianie: 
Data do

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
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2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia, przy czym wysokość sumy gwarancyjnej winna wynosić
minimum 300.000,00 zł lub więcej.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

1). Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje 1 usługę
polegającą na zimowym utrzymaniu odcinków dróg, chodników, dróg wewnątrzosiedlowych.
Wartość zrealizowanej usługi nie może być niższa niż: 500 000,00 zł netto.

2). Wykonawca wykaże spełnienie warunku poprzez dysponowanie sprzętem gwarantującym
wykonanie przedmiotu zamówienia w postaci:

Mini pługopiaskarki mechaniczne 2 szt.

3). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami niezbędnymi 
do prawidłowego wykonania zamówienia, tj.:
Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia, tj. minimum 15 osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usługi zimowego
utrzymania chodników i miejsc wyznaczonych oraz kierowcami i operatorami urządzeń w ilości
zapewniającej obsługę wymaganego w niniejszej specyfikacji sprzętu. 

4). Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje bazą na której zlokalizowany będzie sprzęt
wykorzystywany do realizacji przedmiotu zamówienia w promieniu nie większym niż 15 km od
siedziby Zamawiającego, wskazując jego lokalizację w oświadczeniu.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00234015/01 z dnia 2021-10-18

2021-10-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia, przy czym wysokość sumy gwarancyjnej winna wynosić
minimum 300.000,00 zł lub więcej.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

1). Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje 1 usługę
polegającą na zimowym utrzymaniu odcinków dróg, chodników, dróg wewnątrzosiedlowych.
Wartość zrealizowanej usługi nie może być niższa niż: 350 000,00 zł netto.

2). Wykonawca wykaże spełnienie warunku poprzez dysponowanie sprzętem gwarantującym
wykonanie przedmiotu zamówienia w postaci:

Mini pługopiaskarki mechaniczne 2 szt.

3). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami niezbędnymi 
do prawidłowego wykonania zamówienia, tj.:
Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia, tj. minimum 15 osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usługi zimowego
utrzymania chodników i miejsc wyznaczonych oraz kierowcami i operatorami urządzeń w ilości
zapewniającej obsługę wymaganego w niniejszej specyfikacji sprzętu. 

4). Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje bazą na której zlokalizowany będzie sprzęt
wykorzystywany do realizacji przedmiotu zamówienia w promieniu nie większym niż 15 km od
siedziby Zamawiającego, wskazując jego lokalizację w oświadczeniu.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-10-20 12:00

Po zmianie: 
2021-10-28 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-10-20 12:15

Po zmianie: 
2021-10-28 12:15
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