
Dz.U./S S94
14/05/2020
225272-2020-PL

Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 3

14/05/2020 S94
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 3

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225272-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi wywozu odpadów
2020/S 094-225272

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 084-199210)

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

Oficjalna nazwa: „Targowiska” Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 63101222700000
Adres pocztowy: ul. Górecka 104
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 61-483
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Maserak
E-mail: m.maserak@targowiska.com.pl 
Tel.:  +48 61850492
Adresy internetowe:
Główny adres: www.targowiska.com.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi odbioru i transportu odpadów z targowisk, jarmarków i kiermaszów w Poznaniu, zarządzanych przez
Spółkę z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Numer referencyjny: NZ/3/PN/2020

II.1.2) Główny kod CPV
90511000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i transportu odpadów i opakowań zgromadzonych w pojemnikach
z 9 targowisk w Poznaniu, zarządzanych przez Zamawiającego;
— zmieszane odpady opakowaniowe – kod odpadu 15 01 06,
— odpady z czyszczenia ulic i placów – kod odpadu 20 03 03,
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— odpady BIO – kod odpadu 20 02 01:
1. Rynek Jeżycki;
2. Plac Bernardyński;
3. Rynek Wildecki;
4. Plac Wielkopolski;
5. Rynek Świt;
6. Targowisko Dolna Wilda;
7. Rynek Łazarski;
8. Rynek Racjonalizatorów;
9. Targowisko Bukowska.
2. Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i transportu odpadów i opakowań zgromadzonych w pojemnikach
z jarmarków i kiermaszów w Poznaniu, zarządzanych przez Zamawiającego:
— odpady niesegregowane zmieszane – kod odpadu 20 03 01:
1. Jarmark Świętojański;
2. Jarmark Betlejem;
3. Kiermasz Wszystkich Świętych;
4. Kiermasz Święty Marcin;
5. Jarmark Wielkanocny.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – opis techni...

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

12/05/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 084-199210

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Ponadto do oferty Wykonawca złoży następujące elektroniczne oświadczenia i dokumenty w formie oryginałów
lub kopii potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym:
Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane
należycie, nie mniej niż 2 usługi odbioru i transportu odpadów w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy, o
wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto każda;
Powinno być:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży następujące elektroniczne oświadczenia i dokumenty w formie
oryginałów lub kopii potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem i podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym:
1) dokument(-y) potwierdzający(-e), że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 500 000 PLN;
2) Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów,
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na rzecz których usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane
należycie, nie mniej niż 2 usługi odbioru i transportu odpadów w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy, o
wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto każda z załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane należycie – załącznik nr 5;
3) obowiązujące w terminie i dla obszaru objętego zamówieniem, aktualne zezwolenie na transport odpadów
wydane przez właściwy organ.
Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie są:
1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej;
3) w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. W przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, ocena
tego warunku będzie spełniona jeżeli wszyscy Wykonawcy spełnią warunek wspólnie, załącznik nr 6 do SIWZ
(składane na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona).
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
d) wypełnić formularz i zapisać na swoim komputerze plik JEDZ w formacie PDF;
Powinno być:
d) wypełnić formularz i sekcję α na swoim komputerze plik JEDZ w formacie PDF;
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 12/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/05/2020
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 18/05/2020
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Aktualna zmiana terminu składania ofert


