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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:520142-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gorzów Wielkopolski: Usługi sprzątania ulic
2021/S 199-520142
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 179-466319)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Gorzów Wielkopolski
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL431
Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 3-4
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Jabłonowska-Duda
E-mail: agnieszka.duda@um.gorzow.pl
Tel.: +48 957355941
Faks: +48 957355612
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zimowe utrzymanie ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
Numer referencyjny: BZP.271.38.2021.AJD

II.1.2)

Główny kod CPV
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest gotowość świadczenia (tzw. akcja bierna) oraz wykonywanie (tzw. akcja
czynna) usługi utrzymania zimowego chodników, ścieżek rowerowych oraz placów, położonych na terenie
miasta Gorzowa Wlkp., a także utrzymywanie ich w czystości, włącznie z końcowym oczyszczeniem całej ich
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powierzchni z pozostałości pozimowych (środki uszorstniające użyte do usuwania śliskości, inne nieczystości,
odpady, chwasty itd.), zgodnie z zakresem określonym w projektach umów do zadań.
Miasto podzielone zostało na rejony umowne. Utrzymanie zimowe każdego z ww. rejonów stanowi oddzielne
zadanie o numeracji od nr 1 do nr 6.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 179-466319

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: Dotyczy wszystkich zamówień częściowych
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Masa całkowita sprzętu wykorzystywanego do zimowego utrzymania nie może przekraczać 3000 kg, a w
przypadku pozycji zaznaczonych symbolem „(*)” wskazanych w poszczególnych załącznikach nr 1 (wykazach)
do Projektu umowy dla danego rejonu, masa całkowita sprzętu nie może przekroczyć 1.000 kg.
Powinno być:
Masa całkowita sprzętu wykorzystywanego do zimowego utrzymania nie może przekraczać 3500 kg, a w
przypadku pozycji zaznaczonych symbolem „(*)” wskazanych w poszczególnych załącznikach nr 1 (wykazach)
do Projektu umowy dla danego rejonu, masa całkowita sprzętu nie może przekroczyć 1.000 kg.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 18/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent bedzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 15/01/2022
Powinno być:
Data: 25/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/10/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 28/10/2021
Czas lokalny: 10:30
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Inne dodatkowe informacje:
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