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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:502183-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Wynajem pojazdów przemysłowych wraz z kierowcą
2018/S 219-502183
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 200-454881)
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: Anna Walesiak
Tel.: +48 583233400
E-mail: sekretariat@gdanskiewody.pl
Faks: +48 583012458
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gdanskiewody.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługi sprzętowo-transportowe związane z ciśnieniowym czyszczeniem kanalizacji, wpustów ulicznych i studni
rewizyjnych
Numer referencyjny: ZP-12/PN/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
60182000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi sprzętowo-transportowe polegające na wynajmie pojazdów
specjalistycznych wraz z kierowcą do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji oraz samochodów wraz z kierowcą
do czyszczenia wpustów ulicznych i studni rewizyjnych z przeznaczeniem do:
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Pompowania i wywozu wody z wykopów po awarii sieci kanalizacji deszczowej, pompowania i wywozu wody
z pomieszczeń (np. piwnic) po intensywnych opadach deszczu, pompowania i wywozu osadów z kanalizacji
deszczowej, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej, przykanalików oraz studni i wpustów ulicznych,
wraz z transportem odpadów powstałych podczas prowadzonych prac do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w
Gdańsku. Minimalna liczba godzin pracy sprzętu określona w OPZ Zał. nr 2 do SIWZ, stanowi minimalny zakres
zamówienia, który Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu oferty. Maksym. liczba godzin pracy
sprzętu określona w Zał. nr 2 do Specyfikacji określa prawo opcji zastrzeżone na rzecz Zamawiającego.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/11/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 200-454881

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
Zamiast:
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 usługi wynajmu samochodu asenizacyjnego wraz z kierowcą lub samochodu do
ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji wraz z kierowcą, albo usługi ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji,
przykanalików bądź studni i wpustów ulicznych o łącznej wartości zamówienia nie mniejszej niż 600 000, 00
PLN netto;
Powinno być:
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 również
wykonują co najmniej 1 zamówienie obejmujące usługi wynajmu samochodu asenizacyjnego wraz z kierowcą
lub samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji wraz z kierowcą, albo usługi ciśnieniowego
czyszczenia kanalizacji, przykanalików bądź studni i wpustów ulicznych o łącznej wartości zamówienia (a w
przypadku zamówień wykonywanych – o wartości wykonanej części zamówienia) nie mniejszej niż 600 000,00
PLN netto,
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
3) 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.
Powinno być:
3) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:
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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.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 12:15
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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