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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: Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Króla Władysława Łokietka 1
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-109
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Podkańska-Dziubińska
E-mail: zamowienia@lublin.eu 
Tel.:  +48 814663013
Adresy internetowe:
Główny adres: https://lublin.eu

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

II.1.1) Nazwa:
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych poza pasem drogowym w Rejonie nr I /II na terenie miasta 
Lublin- 2 części.
Numer referencyjny: ZP-P-I.271.87.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90511300 Usługi zbierania śmieci

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zakres zamówienia Rejonu I i Rejonu II i obejmuje usługę likwidacji dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych 
poza pasem drogowym na terenie Miasta Lublin odpowiednio w Rejonie nr I /II w następującym zakresie prac:
- Wykoszenie chwastów i jednorocznych samosiewów.
- Powierzchniowe oczyszczanie terenu z gruzu, zanieczyszczeń komunalnych i innych zanieczyszczeń, 
zebranie ich w pryzmy oraz wywóz zgodnie z art.3 ust. 1 pkt 32 oraz art. 51 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012r. o odpadach (DZ. U. Z 2020r., poz.797).
- Przemieszczenie gruntu wraz z rozplantowaniem.
- Dowóz ziemi i jej rozplantowanie.
cd w pkt. VI.4.3)

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

16/10/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:zamowienia@lublin.eu
https://lublin.eu
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: umlublin
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-129747
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 194-469384
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 01/10/2020

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.1.3
Zamiast:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dysponowanie sprzętem:
a) min. 1 ciągnik kołowy z przyczepą lub samochód samowyładowczy powyżej 5 Mg – na każdy rejon;
b) min. 1 kosiarka samobieżna lub ciągnikowa – na każdy rejon;
c) min. 1 wykaszarka – na każdy rejon;
d) min. 1 podnośnik koszowy min. 18 m – na każdy rejon.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami:
a) min. 1 ciągnik kołowy z przyczepą lub samochód samowyładowczy powyżej 5 Mg – na każdy rejon;
b) min. 1 kosiarka samobieżna lub ciągnikowa – na każdy rejon;
c) min. 1 wykaszarka – na każdy rejon;
d) min. 1 podnośnik koszowy min. 18 m – na każdy rejon.
Powinno być:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dysponowanie sprzętem:
a) min. 1 ciągnik kołowy z przyczepą lub samochód samowyładowczy powyżej 5 Mg – na każdy rejon;
b) min. 1 kosiarka samobieżna lub ciągnikowa – na każdy rejon;
c) min. 1 wykaszarka – na każdy rejon.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami:
a) min. 1 ciągnik kołowy z przyczepą lub samochód samowyładowczy powyżej 5 Mg – na każdy rejon;
b) min. 1 kosiarka samobieżna lub ciągnikowa – na każdy rejon;
c) min. 1 wykaszarka – na każdy rejon.
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert-Miejsce
Zamiast:
Otwarcie ofert nastąpi w Lublinie Ratuszu, pl. Łokietka 1, sala nr 2, POLSKA z zachowaniem odpowiednich 
rygorów sanitarnych.
Powinno być:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:469384-2020:TEXT:PL:HTML
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Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pok. nr 302, 
POLSKA z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 03/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 03/11/2020
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


