
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2022/2023 na terenie Gminy Kunice, Gminy Ruja, Gminy Chojnów, Gminy

Krotoszyce, Gminy Legnickie Pole

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Legnicki

1.2.) Oddział zamawiającego: Zarząd Powiatu Legnickiego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647200

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Słowiański 1

1.4.2.) Miejscowość: Legnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.4.7.) Numer telefonu: 767243560

1.4.8.) Numer faksu: 767243406

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-legnicki.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.sp-legnica.dolnyslask.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administracja publiczna samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378012/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-05 10:41

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00370756/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

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: 
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem informacji
zamawiającemu posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 zł,
2) zdolności zawodowej - doświadczenie zawodowego, jeżeli nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwa zamówienia
polegające na zimowym utrzymaniu dróg na wartość minimum 300 000 zł brutto każde – każde w jednym sezonie zimowym,
3) kwalifikacji zawodowych, jeżeli dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego
realizacji wystarczającą liczbę osób, które posiadają odpowiednie kwalifikacje: operatora pługopiaskarki (minimum 3 osoby)
i operatora ładowarki do załadunku (minimum 1 osoba);
4) zdolności technicznej (sprzęt), jeżeli dysponuje odpowiednią ilością sprzętu i wyposażenia technicznego wraz z
przeznaczonym dla każdej jednostki osobnym nośnikiem (o ile praca tej jednostki wymaga nośnika), z zapewnieniem
możliwości jednoczesnej pracy – co najmniej trzech pługopiaskarek o ładowności co najmniej 10 ton każda, dwóch
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ładowarek, w tym jednej do załadunku (pojemność łyżki minimum 1,10 m3) i jednej do odśnieżania (pojemność łyżki
minimum 1,10 m3), dwóch pługów ciężkich oraz jednej odśnieżarki wirnikowej;
5) zdolności technicznej (wyposażenie), jeżeli dysponuje urządzeniami GPS na stałe zamontowanymi w pojazdach
uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z mapą powiatu legnickiego do monitorowania lokalizacji poszczególnych
pojazdów realizujących zamówienie. System GPS musi być tak skonfigurowany, aby wszystkie dane były pokazywane w
czasie rzeczywistym i w sposób jednoznaczny przedstawiały pracę pojazdów oraz aby te dane były archiwizowane. Poza
tym urządzenie musi gwarantować:
- automatyczne zapisywanie informacji o liczbie pojazdów realizujących usługę,
- automatyczne zapisywanie informacji o lokalizacji pojazdów, 
- dostęp do odczytów przez zamawiającego, wymagana jest licencja dostępowa do serwera usług dla 1 osoby.

Po zmianie: 
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem informacji
zamawiającemu posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 zł,
2) zdolności zawodowej - doświadczenie zawodowego, jeżeli nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwa zamówienia
polegające na zimowym utrzymaniu dróg na wartość minimum 300 000 zł brutto każde – każde w jednym sezonie zimowym,
3) kwalifikacji zawodowych, jeżeli dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego
realizacji wystarczającą liczbę osób, które posiadają odpowiednie kwalifikacje: operatora pługopiaskarki (minimum 4 osoby)
i operatora ładowarki do załadunku (minimum 1 osoba);
4) zdolności technicznej (sprzęt), jeżeli dysponuje odpowiednią ilością sprzętu i wyposażenia technicznego wraz z
przeznaczonym dla każdej jednostki osobnym nośnikiem (o ile praca tej jednostki wymaga nośnika), z zapewnieniem
możliwości jednoczesnej pracy – co najmniej czterech pługopiaskarek o ładowności co najmniej 10 ton każda, dwóch
ładowarek, w tym jednej do załadunku (pojemność łyżki minimum 1,10 m3) i jednej do odśnieżania (pojemność łyżki
minimum 1,10 m3), dwóch pługów ciężkich oraz jednej odśnieżarki wirnikowej;
5) zdolności technicznej (wyposażenie), jeżeli dysponuje urządzeniami GPS na stałe zamontowanymi w pojazdach
uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z mapą powiatu legnickiego do monitorowania lokalizacji poszczególnych
pojazdów realizujących zamówienie. System GPS musi być tak skonfigurowany, aby wszystkie dane były pokazywane w
czasie rzeczywistym i w sposób jednoznaczny przedstawiały pracę pojazdów oraz aby te dane były archiwizowane. Poza
tym urządzenie musi gwarantować:
- automatyczne zapisywanie informacji o liczbie pojazdów realizujących usługę,
- automatyczne zapisywanie informacji o lokalizacji pojazdów, 
- dostęp do odczytów przez zamawiającego, wymagana jest licencja dostępowa do serwera usług dla 1 osoby.

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: 
2022-10-07 09:00

Po zmianie: 
2022-10-11 09:00

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

Przed zmianą: 
2022-10-07 10:00

Po zmianie: 
2022-10-11 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-11-05

Po zmianie: 
2022-11-09
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