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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.
ul. Tokarzewskiego 2
Łódź
91-842
Polska
Tel.: +42 6160414
E-mail: przetargi@mpolodz.pl
Faks: +42 6160751
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpolodz.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 – balast luzem.
Numer referencyjny: ZP/29/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania poprzez proces przetwarzania – odzysku
odpadów wytworzonych w procesie sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w podziale na części.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: MPO-Lodz
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-131737
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 185-379211
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/09/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
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VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.7)
Zamiast:
12 miesięcy
Powinno być:
1 miesiąc
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.7)
Zamiast:
11 miesięcy
Powinno być:
od 01/01/2018 do 30/11/2018
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III.1.2)
Zamiast:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:
a) dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum:
dla części nr 1 - 200 000 zł,
dla części nr 2 - 1 000 000 zł.
Powinno być:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się:
a) posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum:
dla części nr 1 - 200 000 zł,
dla części nr 2 - 1 000 000 zł.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III.1.3)
Zamiast:
zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił:
a) wykaz usług (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed
terminem złożenia ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, polegających na
wykonywaniu odbioru i zagospodarowania odpadów, w tym: wykonanie minimum 1 usługi zagospodarowania
odpadów w ilości co najmniej:
dla części 1 – 5000 Mg (jedna usługa)
dla części 2 - 15 000 Mg ( jedna usługa),
o kodzie 191212 (Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów
inne niż wymienione w 191211) wykonana w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia ofert a jeśli okres
działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów
na rzecz których dostawy lub usługi były wykonywane.
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Przez sformułowanie usługa, Zamawiający rozumie zrealizowanie jednej usługi dla jednego Zamawiającego/
Zlecającego.
Na potwierdzenie należytego wykonania wykazanej minimum 1 usługi, o której mowaw pkt. 6.2.2.3, należy
załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie usługi.
Powinno być:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się:
a) wykonaniem jednej usług (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) w okresie ostatnich 3 lat przed
terminem złożenia ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, polegających na
wykonywaniu odbioru i zagospodarowania odpadów, w tym: wykonanie minimum 1 usługi zagospodarowania
odpadów w ilości co najmniej:
dla części 1 – 5000 Mg (jedna usługa),
dla części 2 - 15 000 Mg ( jedna usługa),
o kodzie 191212 (Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów
inne niż wymienione w 191211) wykonana w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia ofert a jeśli okres
działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów
na rzecz których dostawy lub usługi były wykonywane.
Przez sformułowanie usługa, Zamawiający rozumie zrealizowanie jednej usługi dla jednego Zamawiającego/
Zlecającego.
Na potwierdzenie należytego wykonania wykazanej minimum 1 usługi, o której mowa w pkt. 6.2.2.3, należy
załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie usługi.
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.6)
Zamiast:
01/01/2018
Powinno być:
2 miesiące
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

