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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 - Miasto Płock
Adres pocztowy: Stary Rynek 1
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alina Głuszek-Obszyńska
E-mail: przetargi@plock.eu 
Tel.:  +48 243671577
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku, w tym prowadzenie akcji zimowej na Skarpie 
Wiślanej w Płocku.
Numer referencyjny: WZP.271.1.50.2021.AG

II.1.2) Główny kod CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku, w tym 
prowadzenie akcji zimowej na Skarpie Wiślanej w Płocku.
Granice obiektów o łącznej powierzchni ok. 71 ha, objętych przedmiotem zamówienia określają: załącznik nr 1 
do OPZ – tereny będące własnością Gminy – Miasto Płock i Skarbu Państwa w zarządzie Agencji Rewitalizacji 
Starówki ARS Sp. z o.o. o powierzchni ok. 40 ha oraz załącznik nr 2 do OPZ – pozostałe tereny będące 
własnością Gminy – Miasto Płock i Skarbu Państwa o powierzchni ok. 31 ha. Wyłączeniu podlega teren wokół 
amfiteatru po zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Umocnienie Skarpy na odcinku od Hotelu 
Starzyński do Katedry wraz z budową Amfiteatru”, zgodnie granicami określonymi w załączniku do zarządzenia 
Prezydenta Miasta Płocka nr 1886/08 z dnia 6 maja 2008r. (załącznik nr 3 do OPZ).

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

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

mailto:przetargi@plock.eu
https://platformazakupowa.pl
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: WZP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-111860
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 161-424186
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/08/2021

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: VI.3
Zamiast:
3. Inne dokumenty dołączane do oferty:
1)Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika 
bezpośrednio z załączonych dokumentów.
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3) Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 
117 ust. 4 ustawy, składa każdy z wykonawców – Załącznik nr 1
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik Nr 2 lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów. /jeżeli dotyczy/
Powinno być:
3. Inne dokumenty dołączane do oferty:
1)Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika 
bezpośrednio z załączonych dokumentów.
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3) Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 
117 ust. 4 ustawy, składa każdy z wykonawców – Załącznik nr 1
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik Nr 2 lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów. /jeżeli dotyczy/
5) Wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 6 do OPZ i umowy.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424186-2021:TEXT:PL:HTML

