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Prace porządkowe – oczyszczanie gminnych ulic, placów oraz terenów otwartych na
terenie Dzielnicy Praga Południe m st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy
do 30.06.2013 r. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe

Adres pocztowy: ul. Grochowska 274

Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:

03-841

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Tel.: +48 223380716

Osoba do
kontaktów: Agata Latawiec

E-mail: wzp@pragapld.waw.pl Faks: +48 223380767

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.pragapld.waw.pl

Adres profilu nabywcy (URL): http://zamowienia.pragapld.waw.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Prace porządkowe – oczyszczanie gminnych ulic, placów oraz terenów otwartych na
terenie Dzielnicy Praga Południe m st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy
do 30.06.2013 r.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Prace porządkowe – oczyszczanie gminnych ulic, placów oraz terenów otwartych na terenie Dzielnicy Praga
Południe m st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2013 r.

II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia są prace porządkowe – oczyszczanie gminnych ulic, placów oraz terenów otwartych
na terenie Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy w okresie od podpisania umowy do 30.06.2013 r. w zakresie:
1) oczyszczania mechanicznego lub ręcznego ulic z namułów (odmulanie), w tym odchwaszczania krawężników
i zatok parkingowych ulic wraz z opaską chodnikową i wywozu zanieczyszczeń na wysypisko;
2) opróżniania 150 szt. koszy betonowych na śmieci z wkładem metalowym o pojemności 40 dm3, ustawionych
przez Zamawiającego na terenie Dzielnicy – oraz uzupełniania wkładów metalowych wg potrzeb, w tym:
a) opróżnianie koszy ze śmieci z częstotliwością dostosowaną do bieżących potrzeb, określaną przez
Zamawiającego w formie zlecenia pisemnego lub telefonicznego potwierdzanego pisemnie w możliwie
najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 5 dni,
b) sprzątanie terenu wokół koszy w promieniu 1,5 metra,
c) załadunek i wywóz odpadów na wysypisko,
d) ponowne ustawianie koszy we właściwym miejscu, w przypadku ich ewentualnego przewrócenia lub
przemieszczenia oraz przestawianie koszy w miejsca wskazane przez Zamawiającego inne niż dotychczasowe;
3) oczyszczania pozostałych terenów gminnych według zlecenia Zamawiającego, polegającego na:
a) powierzchniowym zbieraniu odpadów wraz z ewentualną rozbiórką pozostałości murów i budowli oraz obiektów
małej architektury w szczególności: bud, garaży, szop, byłych pawilonów handlowych, załadunku odpadów i ich
wywozie do utylizacji,
b) mechanicznym plantowaniu ziemi,
c) załadunku zanieczyszczonej ziemi i wywozie na wysypisko,
d) koszeniu traw i chwastów na nieużytkach,
e) zgrabieniu i wywozie skoszonej trawy i chwastów,
4) wykonywaniu innych prac porządkowych wg pojawiających się potrzeb np. likwidacja nielegalnych siedlisk
bezdomnych, prace w warunkach zagrożenia sanitarno – epidemiologicznego, usuwanie padłych zwierząt wraz
z utylizacją, usuwanie odpadów, usuwanie odpadów rozbiórkowych zawierających azbest wraz z utylizacją,
usuwanie odpadów niebezpiecznych wraz z utylizacją, likwidacja pogorzelisk.
Przez cały okres realizacji zamówienia wymagany jest stały kontakt telefoniczny z Zamawiającym (dyżur), także
w soboty, niedziele i święta. Czas reakcji na zlecenie telefoniczne (okres od powiadomienia telefonicznego do
faktycznego rozpoczęcia wykonania przez Wykonawcę czynności porządkowych) nie może być dłuższy niż 30
minut.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 90600000
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Prace porządkowe – oczyszczanie gminnych ulic, placów oraz terenów otwartych na
terenie Dzielnicy Praga Południe m st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy
do 30.06.2013 r.SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
UD-VI-ZP/8/11

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

SIMAP
OJS eSender

Login: ENOTICES_WZPPPd

Dane referencyjne ogłoszenia: 2011-026933 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia // (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/02/2011 (dd/mm/rrrr)
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Prace porządkowe – oczyszczanie gminnych ulic, placów oraz terenów otwartych na
terenie Dzielnicy Praga Południe m st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy
do 30.06.2013 r.SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców,
w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru
zawodowego lub
handlowego
Pkt B Wykaz oświadczeń i dokumentów
wymaganych w postępowaniu:

6) wykazu narzędzi,
wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych
Wykonawcy w celu realizacji
zamówienia wraz z informacją
o podstawie dysponowania
tymi zasobami – wg wzoru
stanowiącego załącznik Nr
4 do SIWZ, w tym co najmniej:
a) 1 samochodu
przystosowanego do
oczyszczania krawężników ulic,
b) samochodów ciężarowych,
c) kontenerów o pojemności 5 -7
m3 z samochodem do wywozu
śmieci;

6) wykazu narzędzi,
wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych
Wykonawcy w celu realizacji
zamówienia wraz z informacją
o podstawie dysponowania
tymi zasobami – wg wzoru
stanowiącego załącznik Nr
4 do SIWZ, w tym co najmniej:
a) 1 samochodu
przystosowanego do
oczyszczania krawężników ulic,
b) 2 samochodów ciężarowych,
c) 2 kontenerów o pojemności 5
-7 m3 z samochodem do wywozu
śmieci;

III.2.3) Zdolność techniczna Na potwierdzenie spełnienia
powyższego warunku

Na potwierdzenie spełnienia
powyższego warunku
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Prace porządkowe – oczyszczanie gminnych ulic, placów oraz terenów otwartych na
terenie Dzielnicy Praga Południe m st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy
do 30.06.2013 r.
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

Zamawiający wymaga
dokumentów określonych w
punkcie III.2.1) tj.:
1) wykazu narzędzi,
wyposażenia zakładu i
urządzeń technicznych
dostępnych Wykonawcy w
celu realizacji zamówienia wraz z
informacją o
podstawie dysponowania tymi
zasobami – wg wzoru
stanowiącego załącznik Nr 4 do
SIWZ, w tym co
najmniej:
a) 1 samochodu
przystosowanego do
oczyszczania
krawężników ulic,
b) samochodów ciężarowych,
c) kontenerów o pojemności 5 -7
m3 z samochodem
do wywozu śmieci;

Zamawiający wymaga
dokumentów określonych w
punkcie III.2.1) tj.:
1) wykazu narzędzi,
wyposażenia zakładu i
urządzeń technicznych
dostępnych Wykonawcy w
celu realizacji zamówienia wraz z
informacją o
podstawie dysponowania tymi
zasobami – wg wzoru
stanowiącego załącznik Nr 4 do
SIWZ, w tym co
najmniej:
a) 1 samochodu
przystosowanego do
oczyszczania
krawężników ulic,
b) 2 samochodów ciężarowych,
c) 2 kontenerów o pojemności 5
-7 m3 z samochodem
do wywozu śmieci;

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
_____ _____ _____ _____ _____
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Prace porządkowe – oczyszczanie gminnych ulic, placów oraz terenów otwartych na
terenie Dzielnicy Praga Południe m st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy
do 30.06.2013 r.VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
_____ _____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
23/02/2011  (dd/mm/rrrr)
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