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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338567-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania i zamiatania ulic
2017/S 164-338567

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 160-330552)

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

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 2
Warszawa
02-797
Polska
Tel.:  +48 224434942
E-mail: wilanow.wzz@um.warszawa.pl 
Faks:  +48 224435040
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wilanow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Utrzymanie terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów
podzielone na 2 części.
Numer referencyjny: 33/WOŚ/2017

II.1.2) Główny kod CPV
90610000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Utrzymanie terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się
na terenie dzielnicy Wilanów
Część I – Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Dzielnicy Wilanów
Utrzymanie, w tym zapobieganie śliskości i gołoledzi, dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących w
Zarządzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy:
Posypywanie chlorkiem sodu
Posypywanie piaskiem z niewielką domieszką soli dróg
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Odśnieżanie mechaniczne dróg
Odśnieżanie ręczne chodników
Odśnieżanie mechaniczne i ręczne parkingów, placów i skwerów
Zapobieganie śliskości i gołoledzi dróg
Zapobieganie śliskości i gołoledzi chodników oraz parkingów, placów i skwerów
Utrzymanie terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się
na terenie dzielnicy Wilanów
Część II – Utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Wilanów
Całoroczne utrzymanie czystości i porządku terenów zarządzanych przez Dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy.
Opróżnianie koszy ulicznych.

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

25/08/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 160-330552

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
Część nr: 2
Zamiast:
Część II – Utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Wilanów
Wykonawca wykaże, że posiada zdolności techniczne i zawodowe do wykonywania zamówienia. W celu
potwierdzenia spełnienia ww. warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że
1 wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednego
zamówienia (w ramach jednej umowy) usługę polegającą
co najmniej na:
a) opróżnianiu co najmniej 300 sztuk koszy ulicznych (pojemników przeznaczonych do gromadzenia
odpadów,rozmieszczonych na chodnikach, przystankach lub w pasie drogowym) wraz z podaniem jej
wartości,przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana oraz z załączeniem
dowodu,czy została wykonana lub jest wykonywana należycie;
b) letnim oczyszczaniu (zamiataniu i zmywaniu) ulic o łącznej długości wynoszącej co najmniej 46 km albo

322000 m2 wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa
zostaławykonana oraz z załączeniem dowodu, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie;
c) letnim oczyszczaniu (zamiataniu) chodników i/lub placów, i/lub terenów przeznaczonych do ruchu pieszego,

i/lub ciągów pieszo – rowerowych, i/lub parkingów, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 37 000 m2

(trzydzieścisiedem tysięcy m2) wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz
któregousługa została wykonana oraz z załączeniem dowodu, czy została wykonana lub jest wykonywana
należycie;
Zamawiający wymaga załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
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2. dysponuje co najmniej jedną zamiatarką jezdniową – zamiatarką wyposażoną w zespół szczotek oraz
systemzraszania materiału zbieranego, wszystkie zamiatarki wykorzystywane w ramach świadczenia usługi
musząposiadać silnik spełniający europejskie standardy emisji spalin na poziomie co najmniej normy EURO 4
(norma EURO stanowi kryterium postępowania przetargowego);
Powinno być:
Część II – Utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Wilanów
Wykonawca wykaże, że posiada zdolności techniczne i zawodowe do wykonywania zamówienia. W celu
potwierdzenia spełnienia ww. warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
1. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, usługi polegające co
najmniej na:
a) opróżnianiu w ramach jednej umowy co najmniej 300 sztuk koszy ulicznych (pojemników przeznaczonych
do gromadzenia odpadów, rozmieszczonych na chodnikach, przystankach lub w pasie drogowym) wraz z
podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana oraz
z załączeniem dowodu, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie;
b) w ramach jednej umowy letnim oczyszczaniu (zamiataniu i zmywaniu) ulic o łącznej długości wynoszącej co
najmniej 46 km albo 322 000 m² wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz
którego usługa została wykonana oraz z załączeniem dowodu, czy została wykonana lub jest wykonywana
należycie;
c) w ramach jednej umowy letnim oczyszczaniu (zamiataniu) chodników i/lub placów, i/lub terenów
przeznaczonych do ruchu pieszego, i/lub ciągów pieszo – rowerowych, i/lub parkingów, o łącznej powierzchni
nie mniejszej niż 37 000 m² (trzydzieści siedem tysięcy m²) wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty
wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana oraz z załączeniem dowodu, czy została
wykonana lub jest wykonywana należycie.
2. dysponuje co najmniej jedną zamiatarką jezdniową – zamiatarką wyposażoną w zespół szczotek oraz system
zraszania materiału zbieranego, wszystkie zamiatarki wykorzystywane w ramach świadczenia usługi muszą
posiadać silnik spełniający europejskie standardy emisji spalin na poziomie co najmniej normy EURO 4 (norma
EURO stanowi kryterium postępowania przetargowego).

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


