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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Białystok
Krajowy numer identyfikacyjny: PL343
Adres pocztowy: ul. Słonimska 1
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841
Kod pocztowy: 15-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Aleksandrowicz, Anna Biendzio
E-mail: zzp@um.bialystok.pl
Tel.: +48 858696280
Faks: +48 858696249
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy: www.bialystok.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż 80 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku
Numer referencyjny: BKM-I.271.2.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
44212321

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż 80 szt. wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku
wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej, zawartej w Załączniku nr 7a do SIWZ. Szczegółowy
zakres prac i warunki realizacji
określa SIWZ wraz z załącznikami.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
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Logowanie jako klient TED eSender: Bialystok
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-180546
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 249-617815
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/12/2019
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż 80 szt. wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku
wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej, zawartej w Załączniku nr 7a do SIWZ. Szczegółowy
zakres prac i warunki realizacji określa SIWZ wraz z załącznikami.
Powinno być:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż 80 szt. wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku
wykonanych zgodnie ze wzorami plastycznymi zawartymi w Załącznikach nr 6 i 6a do SIWZ. Szczegółowy
zakres prac i warunki realizacji określa SIWZ wraz z załącznikami.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż 80 szt. wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku
wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej, zawartej w Załączniku nr 7a do SIWZ. Szczegółowy
zakres prac i warunki realizacji określa SIWZ wraz z załącznikami.
Powinno być:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż 80 szt. wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku
wykonanych zgodnie ze wzorami plastycznymi zawartymi w Załącznikach nr 6 i 6a do SIWZ. Szczegółowy
zakres prac i warunki realizacji określa SIWZ wraz z załącznikami.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych standardów.
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca winien złożyć:
Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, wartości,dat
wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana (na lub wg Załącznika nr 3 do SIWZ)
oraz załączeniem dowodów określających, że dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami,o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była
wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać iż, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
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krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej 1 zamówienie na dostawę oraz montaż obiektu budowlanego o
konstrukcji metalowej (typu: wiata przystankowa, wiata rowerowa, budynek magazynowy, garaż itp.), o wartości
zamówienia minimum 50 000 PLN brutto.
Powinno być:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca winien złożyć:
Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,dat wykonania
i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana (na lub wg Załącznika nr 3 do SIWZ) oraz załączeniem
dowodów określających, czy dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami,o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać iż, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie i montażu wiat
przystankowych (stalowych lub aluminiowych), o wartości min. 250 000 PLN brutto.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 05/02/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/02/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/02/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 17/02/2020
Czas lokalny: 13:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

