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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59513-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Płock: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na
obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

2018/S 027-059513

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 010-018535)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina - Miasto Płock
Stary Rynek 1
Płock
09-400
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Kwestarz
Tel.:  +48 243671616
E-mail: przetargi@plock.eu 
Faks:  +48 243671615
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.plock.eu

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku, w tym prowadzenie akcji zimowej w Rejonie
I w Płocku.
Numer referencyjny: WZP.271.1.2.2018.EK

II.1.2) Główny kod CPV
90600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku, w tym prowadzenie akcji zimowej w Rejonie
I w Płocku.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/02/2018
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 010-018535

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
1) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej:
a)1 usługę polegającą na utrzymaniu czystości i porządku oraz zimowym utrzymaniu chodników
Oraz.
b) 1 usługę polegającą na konserwacji terenów zieleni (poprzez konserwację Zamawiający rozumie koszenie
trawników i grabienie i odchwaszczanie roślin oraz cięcie krzewów).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli usługi wymienione w pkt 1) a, b były wykonane w ramach jednej
lub dwóch umów.
Powinno być:
1) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej:
1 zamówienie polegające na wykonaniu prac z zakresu konserwacji terenów zieleni, utrzymania czystości i
porządku oraz prowadzenia akcji zimowej, o wartości nie niższej niż 800 000,00 PLN brutto
lub
a) 1 zamówienie polegające na wykonaniu prac z zakresu konserwacji terenów zieleni, o wartości nie niższej niż
250 000,00 PLN brutto i
b) 1 zamówienie polegające na wykonaniu prac z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz prowadzenia
akcji zimowej, o wartości nie niższej niż 550 000,00 PLN brutto.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli usługi wymienione w pkt 1) a, b były wykonane w ramach jednej
lub dwóch umów.
W zakresie usług nadal wykonywanych Wykonawca musi wykazać, iż na dzień składania ofert Wykonawca
wykonał zakres wskazany ww. warunkach.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
II. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:
a) warunek określony w pkt 1) a musi spełniać przynajmniej jeden z Partnerów składający ofertę wspólną,
b) warunek określony w pkt 1) b musi spełniać przynajmniej jeden z Partnerów składający ofertę wspólną,
c) warunek określony w pkt 2) a, b mogą spełniać łącznie Partnerzy składający ofertę wspólną,
d) warunek określony w pkt 3) a mogą spełniać łącznie Partnerzy składający ofertę wspólną.
Powinno być:
II. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:
a) warunek określony w pkt 1) musi spełniać przynajmniej jeden z Partnerów składający ofertę wspólną,
b) warunek określony w pkt 1) a, b mogą spełniać łącznie Partnerzy składający ofertę wspólną,
c) warunek określony w pkt 2) a, b mogą spełniać łącznie Partnerzy składający ofertę wspólną,
d) warunek określony w pkt 3) a mogą spełniać łącznie Partnerzy składający ofertę wspólną.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18535-2018:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S27
08/02/2018
59513-2018-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 3 / 3

08/02/2018 S27
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 3

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


