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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gdańskie Wody Spółka z o.o.
ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5
Gdańsk
80-601
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Paszkowski
Tel.: +48 583233400
E-mail: sekretariat@gdanskiewody.pl
Faks: +48 583012458
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gdanskiewody.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa czyszczenia separatorów na sieci kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacją odpadów
Numer referencyjny: ZP-13/PN/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
90000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa czyszczenia separatorów na sieci kanalizacji deszczowej wraz z
wywozem i utylizacją odpadów.
Minimalna ilość odpadów do zutylizowania w ramach realizacji usługi jest określona w Opisie Przedmiotu
Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) i stanowi minimalny zakres zamówienia, który Wykonawca powinien
uwzględnić przy przygotowaniu oferty. Maksymalna ilość odpadów do zutylizowania określona w Załączniku
nr 2 do Specyfikacji określa prawo opcji zastrzeżone na rzecz Zamawiającego. Zamawiający nie gwarantuje
realizacji zamówienia w zakresie określonym maksymalną ilością odpadów do zutylizowania.
2.Główne miejsce usług: Gdańsk, Kod NUTS PL633
3.Przedmiot postępowania określa niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z
załącznikami.
4.Wspólny słownik zamówień (CPV):
90000000-7- Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
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90913000-0 - Usługi czyszczenia zbiorników i rezerwuarów
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/11/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Melioracja
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-155444
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 200-454883
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/10/2018

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:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno
zamówienie obejmujące usługę czyszczenia separatorów o łącznej pojemności co najmniej 200 m3;,
2) dysponują lub będą dysponować w celu wykonania zamówienia specjalistycznym samochodem
asenizacyjnym do czyszczenia separatorów z recyklingiem wody spełniającym Europejski standard emisji spalin
EURO4 lub wyższy (1 szt.),
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
1) wykazu usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego
w rozdziale V Części C pkt 1 SIWZ, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usług zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3
do SIWZ;
2) wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz
z danymi o marce i numerze rejestracyjnym pojazdu oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami – załącznik nr 4 do SIWZ;
3) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
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- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy to w tym okresie, wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują
należycie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące usługę czyszczenia separatorów o łącznej pojemności
co najmniej 200 m3 (w przypadku usług wykonywanych powyższa wielkość dotyczy wykonanej części
zamówienia);
2) dysponują lub będą dysponować w celu wykonania zamówienia specjalistycznym samochodem
asenizacyjnym do czyszczenia separatorów z recyklingiem wody spełniającym Europejski standard emisji spalin
EURO4 lub wyższy (1 szt.),
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale V
Części C pkt 1 SIWZ, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane należycie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3 do SIWZ.”
2) wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz
z danymi o marce i numerze rejestracyjnym pojazdu oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami – załącznik nr 4 do SIWZ;
3) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/11/2018
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Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 10:15
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

