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- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

I. II. VI. VII.
Polska-Zielona Góra: Usuwanie i obróbka odpadów
2019/S 112-275730
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 094-227315)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Miasto Zielona Góra
ul. Podgórna 22
Zielona Góra
65-424
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Departament Organizacyjny - Biuro
Zamówień Publicznych
Tel.: +48 684564419
E-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zielona-gora.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie.
Numer referencyjny: DO-ZP.271.23.2019
II.1.2) Główny kod CPV
90510000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Likwidacja magazynu
odpadów niebezpiecznych w Przylepie.
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Przedmiotem zamówienia jest likwidacja zagrożenia dla środowiska
poprzez usunięcie odpadów, w tym także odpadów niebezpiecznych
zgromadzonych w miejscu nieprzeznaczonym (z terenu nieruchomości
przy ul. Przylep-Zakładowa 6 w Zielonej Górze) w ramach wykonania
zastępczego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3
do SIWZ
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/06/2019
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 094-227315
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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i
kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp oraz spełniający
minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację
zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące:
Zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną
usługę o minimalnej wartości 1 000 000,00 PLN brutto w zakresie
likwidacji miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych potwierdzone dowodem/dowodami określającym czy te usługi zostały
wykonane należycie.
Uwaga:
Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.2. SIWZ również w
przypadku, gdy zdolność techniczna wykazana przez Wykonawcę obejmuje
szerszy zakres usług od wymaganego w pkt 5.1.2. SIWZ - Zamawiający
wymaga, aby w wykazie usług (wg załącznika nr III.1 do SIWZ)
wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych usług spełniających
wymagania pkt 5.1.2. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych
wielozakresowych zadań.
Powinno być:
Spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp oraz spełniający
minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację
zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące:
Zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali usługi o łącznej
wartości 1 000 000,00 PLN brutto w zakresie likwidacji miejsca
magazynowania odpadów niebezpiecznych - potwierdzone
dowodem/dowodami określającym czy te usługi zostały wykonane
należycie.
Uwaga:
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Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.2. SIWZ również w
przypadku, gdy zdolność techniczna wykazana przez Wykonawcę obejmuje
szerszy zakres usług od wymaganego w pkt 5.1.2. SIWZ - Zamawiający
wymaga, aby w wykazie usług (wg załącznika nr III.1 do SIWZ)
wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych usług spełniających
wymagania pkt 5.1.2. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych
wielozakresowych zadań;
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Zaszyfrowaną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.6.2019 roku do
godz. 10:00. Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 19.6.2019 roku o
godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona
Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 407. Oferty należy przesyłać drogą
elektroniczną na adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub
https://epuap.gov.pl/wps/portal.
Powinno być:
Zaszyfrowaną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.6.2019 roku do
godz. 10:00. Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 27.6.2019 roku o
godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona
Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 407. Oferty należy przesyłać drogą
elektroniczną na adres:https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub
https://epuap.gov.pl/wps/portal.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania
ofert
Zamiast:
Data: 19/06/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/06/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/06/2019
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 27/06/2019
Czas lokalny: 14:00
VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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