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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:546370-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi sprzątania i zamiatania ulic
2020/S 222-546370

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 219-538062)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gdański Ośrodek Sportu
Adres pocztowy: Traugutta 29
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-221
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Ruta
E-mail: piotr.ruta@sportgdansk.pl 
Tel.:  +48 583207405
Faks:  +48 583207405
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sportgdansk.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.sportgdansk.pl/profil-nabywcy/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Utrzymanie czystości wydzielonych terenów zewnętrznych administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w 
latach 2021–2023.
Numer referencyjny: ZP1/282/25/2020

II.1.2) Główny kod CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości wydzielonych terenów zewnętrznych 
administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w latach 2021–2023.
Zamówienie obejmuje dwie części:
1) teren: placów zabaw, Krainy Zabawy, nabrzeży oraz tereny, na których przeprowadzane są imprezy 
sportowo-rekreacyjne;
2) teren: plaż, mola, wydm i falochronu zachodniego.
Podana poniżej wartość szacunkowa zamówienia w kwocie: 9 583 832,30 PLN zawiera wartość zamówień, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwocie: 3 194 610,77 PLN, które 
zostaną udzielone zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/11/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 219-538062

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: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
2. Koszami na śmieci o pojemności min. 150 l. w ilości min. 800 szt.
Powinno być:
2. Koszami na śmieci o pojemności od min. 110 l do maks. 150 l w ilości min. 800 szt.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W sekcji VI.3 ogłoszenia w akapicie „W przypadku gdy wykonawcy – zgodnie z art. 23 Pzp – wspólnie ubiegają 
się o udzielenie zamówienia, odpowiednio”: w pkt 2 po ppkt c wprowadza się ppkt d, w brzmieniu:
"d) warunek dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej – musi zostać spełniony przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, który będzie realizował zamówienie do realizacji których kompetencje lub uprawnienia 
są wymagane".
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