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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. Klonowica 5
Szczecin
71-241
Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Izdebski
Tel.:  +48 914800520
E-mail: sizdebski@zditm.szczecin.pl 
Faks:  +48 914393003
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zditm.szczecin.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Oczyszczanie miasta Szczecin. Oczyszczanie jezdni, chodników, dróg rowerowych i innych miejsc w pasie
drogowym.

II.1.2) Główny kod CPV
90610000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia jest: Oczyszczanie miasta Szczecin. Oczyszczanie
jezdni, chodników, dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym.
1. Zakres przedmiotu zamówienia
1) Utrzymanie w czystości poprzez oczyszczanie chodników, kładek, schodów i wiaduktów o łącznej
powierzchni 34 088 m2, 3 x w tygodniu,
2) Utrzymanie w czystości poprzez oczyszczanie dróg rowerowych o łącznej powierzchni 61 709 m2, 1 x w
miesiącu, w okresie od 01.07.2018 r. – 31.10.2018 r.,
3) Utrzymanie w czystości poprzez oczyszczanie jezdni i placów o łącznej długości 345 032 mb, 1 x w tygodniu,
4) Utrzymanie w czystości poprzez oczyszczanie jezdni i placów o łącznej długości 480 606 mb, 2 x w miesiącu,
5) Zakres utrzymania przy oczyszczaniu obejmuje:
- zamiatanie mechaniczne lub ręczne,
- zmywanie jezdni w okresie letnim,
- odchwaszczanie ręczne i chemiczne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/05/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Slawek1001
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-059308
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 078-174172
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/04/2018

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: III.1.3
Zamiast:
" b) dysponuje lub będzie dysponować narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi
dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami w celu realizacji zamówienia tj.:
• zamiatarki: minimum 4 sztuki (w tym 2 zamiatarki elewatorowe). Rok produkcji każdej z maszyn – nie starsze
niż z 2008r.
• polewaczki samochodowe : minimum 3 sztuki - Rok produkcji każdej z maszyn – nie starsze niż z 2008 r".
Powinno być:
" b) dysponuje lub będzie dysponować narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi
dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami w celu realizacji zamówienia tj.:
• zamiatarki: minimum 4 sztuki (w tym 2 zamiatarki elewatorowe). Rok produkcji każdej z maszyn – nie starsze
niż z 2008r.
• polewaczki samochodowe : minimum 1 sztuka - Rok produkcji każdej z maszyn – nie starsze niż z 2008 r".

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:174172-2018:TEXT:PL:HTML

