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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zarząd Oczyszczania Miasta
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 11/19
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-508
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Steć
E-mail: przetargi@zom.waw.pl 
Tel.:  +48 222770406
Faks:  +48 226282674
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zom.waw.pl
Adres profilu nabywcy: http://zom.waw.pl/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 
2021-2024
Numer referencyjny: ZOM/KP/8/20

II.1.2) Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetargi@zom.waw.pl
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http://zom.waw.pl/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
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Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m. st. Warszawy
w sezonie zimowym i letnim w latach 2021-2024.
Przedmiot zamówienia jest podzielony na XV części/rejonów:
• Część I/rejon I – Dzielnica Białołęka;
• Część II/rejon II – Dzielnice Praga Północ, Targówek;
• Część III/rejon III – Dzielnica Praga Południe;
• Część IV/rejon IV – Dzielnice Rembertów, Wawer cz. północna, Wesoła;
• Część V/rejon V – Dzielnica Wawer cz. południowa;
• Część VI/rejon VI – Dzielnice Żoliborz, Bielany;
• Część VII/rejon VII – Dzielnica Bemowo;
• Część VIII/rejon VIII – Dzielnica Wola;
• Część IX/rejon IX – Dzielnica Śródmieście cz. północna;
• Część X/rejon X – Dzielnica Śródmieście cz. południowa;
• Część XI/rejon XI – Dzielnica Ursus;
• Część XII/rejon XII – Dzielnice Włochy, Ochota;
• Część XIII/rejon XIII – Dzielnica Mokotów cz. zachodnia;
• Część XIV/rejon XIV – Dzielnice Wilanów, Mokotów cz. wschodnia;
• Część XV/rejon XV – Dzielnica Ursynów.

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

25/09/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: BTE5
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-108273
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 162-393802
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/08/2020

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym 
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z 
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dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn.zm.) w zakresie transportu odpadów 
komunalnych (minimum kod 20 03 01).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, uprawnienie o którym mowa w ust. 
1 pkt 2) powinien posiadać jeden z wykonawców, z zastrzeżeniem, że będzie on realizował prace, których dot. 
wymagane uprawnienie.
Powinno być:
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn.zm.) w zakresie transportu odpadów z 
czyszczenia ulic i placów (kod 20 03 03).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, uprawnienie o którym mowa w ust. 
1 pkt 2) powinien posiadać jeden z wykonawców, z zastrzeżeniem, że będzie on realizował prace, których dot. 
wymagane uprawnienie.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
1) Potwierdzenia wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn.zm.) w zakresie transportu 
odpadów komunalnych (minimum kod 20 03 01) – informacja o nadaniu numeru w systemie BDO.
Powinno być:
1) Potwierdzenia wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn.zm.) w zakresie transportu 
odpadów z czyszczenia ulic i placów (kod 20 03 03) – informacja o nadaniu numeru w systemie BDO.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


