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Dotyczy: Stałe utrzymywanie czystości na terenach miejskich w Gliwicach

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Miejski Zarząd Usług
Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25
C
44-109 Gliwice
www.mzuk.gliwice.pl
tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w imieniu
zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia
została zmodyfikowana w następujący sposób:
1. Zmianie ulega pkt 3 – Opis przedmiotu zamówienia, w części Istotne warunki
zamówienia dotyczy części I-IV ppkt 5. I otrzymuje brzmienie:
„Załadunek i wywóz śmieci na wysypisko”
2. Zmianie ulega pkt 3 – Opis przedmiotu zamówienia, w części Park Chopina pkt
3 i otrzymuje brzmienie:
„Teren powinien być bezwzględnie posprzątany do godziny 10:00, a w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości usuwanie ich na bieżąco, z zastrzeżeniem, że
sprzątanie może odbywać się tylko za dnia.”
3. Zmianie ulega pkt 3 – Opis przedmiotu zamówienia, w części Park Chopina pkt
8 i otrzymuje brzmienie:
„Na terenie placu zabaw i siłowni należy codziennie wygrabiać liście i gałęzie,
oraz zamiatać wysypany piasek i żwir z piaskownicy i żwiru z pół żwirowych.
Wywóź zgrabionych liści z placu zabaw i siłowni należy wykonywać codziennie,
a na terenie parku grabienie i wywożenie liści i gałęzi winno odbywać się co
najmniej raz w tygodniu, a w okresie jesiennym opadania liści codziennie.”
4. Zmianie ulega pkt 3 – Opis przedmiotu zamówienia, w części istotne warunki
zamówienia dla części V ppkt 4. I otrzymuje brzmienie:
„Zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko w tym również opon,
odpadów remontowo- budowlanych (papa, wełna mineralna, styropian, folia itp.),
gruzu, wielkogabaryty itp.”
5. Zmianie ulega treść pkt 8 ppkt 1 - Warunki udziału w postępowaniu pkt 1
–Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane
z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
O zamówienie w części 1 lub 2 lub 3 lub 4 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
posiadają zezwolenie na transport odpadów o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01
07, 20 03 01 ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.2014 r. poz. 1923), wydanego
na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 r. poz. 1987).
W w/w zezwoleniu obszar prowadzenia transportu odpadów musi obejmować
minimum teren gminy Gliwice.
O zamówienie w części 5 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają
zezwolenie na transport odpadów o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 03
01, 20 03 07, 02 01 06, 20 03 99, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 02 80, 17 02
03, 17 06 04 ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.2014 r. poz. 1923), wydanego

na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 r. poz. 1987).
W w/w zezwoleniu obszar prowadzenia transportu odpadów musi obejmować
minimum teren gminy Gliwice.
6. Zmianie ulega treść ZAŁĄCZNIKA NR 4 – Część I Park Chopina
do pobrania: Część I Park Chopina_nowy.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 14-12-2017 r. do godz. 09:30.
Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - Miejski Zarząd Usług
Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, sala nr 14
w dniu 14-12-2017 r. o godz. 10:00.
Z poważaniem
Tadeusz Mazur
Dyrektor Jednostki
Kopia aa.

