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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330277-2019:TEXT:PL:HTML

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

2019/S 134-330277

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 130-319434)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina - Miasto Płock
Stary Rynek 1
Płock
09-400
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Koperska
Tel.:  +48 243671760
E-mail: przetargi@plock.eu 
Faks:  +48 243671598
Kod NUTS: PL923
Adresy internetowe:
Główny adres: www.plock.eu

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

II.1.1) Nazwa:
Konserwacja terenów zieleni, utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Płocka w Rejonie II.
Numer referencyjny: WZP 271.1.83.2019.AK

II.1.2) Główny kod CPV
90600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja terenów zieleni, utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta
Płocka w Rejonie II.
Usługi porządkowe oraz konserwacja zieleni (z wyjątkiem konserwacji zieleni wysokiej - drzew) na terenie
miasta Płocka w Rejonie II świadczone będą na następujących obiektach:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319434-2019:TEXT:PL:HTML
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— pasy drogowe ulic: krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie
MZD,
— place, pasaże, place zabaw, siłownie, zieleńce i lasy gminne,
— inne tereny niezagospodarowane stanowiące własność Gminy i Skarbu Państwa
Granice Rejonu II obejmują tereny leżące na południe od ciągu ulic: Dobrzyńska – al. Kobylińskiego - al.
Jachowicza wraz z terenem przy Stanisławówce – al. Piłsudskiego wraz z pasami drogowymi ww. ulic. Granicą
rejonu na południowy-wschód jest ul. Wyszogrodzka (odcinek od ul. Spółdzielczej do ul. Piłsudskiego), ul.
Południowa (bez pasa drogowego tej ulicy) torami do cmentarza Garnizonowego, gdzie granicą są słupki
oddzielające parking od ście...

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

10/07/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 130-319434

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Powinno być:
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na
powtórzeniu podobnych usług dot. utrzymania chodników przylegających do nieruchomości, tj. utrzymania
czystości i zimowego utrzymania chodników stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia
podstawowego.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319434-2019:TEXT:PL:HTML

