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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa w
imieniu którego występuje Zarząd Mienia m.st.
Warszawy

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Jana Kazimierza 62
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 01-248

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 228368103

Osoba do kontaktów: Magdalena Mycko, Sławomir Sendzielski
E-mail: sekretariat@zmw.waw.pl

Faks: +48 228368061

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.zmw.waw.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Prace polegające na utrzymaniu porządku i czystości na terenie międzywala rzeki Wisły, będącego we władaniu
m.st. Warszawy, wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach tzw. „Służby Brzegowej”.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Zamówienie obejmuje prowadzenie prac zapewniających porządek i czystość na terenie międzywala rzeki
Wisły. Prace będą wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach „Służby Brzegowej” i będą
obejmowały między innymi zbieranie śmieci, oczyszczanie piasku na plażach miejskich, zamiatanie betonowych
bulwarów i innych prac tego typu. Prace będą polegały na:
- zbieraniu śmieci na całym odcinku międzywala rzeki Wisły;
- zamiataniu i czyszczeniu powierzchni na wybranych fragmentach ścieżek i nabrzeży;
- bieżącym usuwaniu piasku i namułów po wezbraniu wód – obszary o sygnaturze B1.1; B1.2; B3; B4; B5; B7;
- usuwaniu gabarytów naniesionych przez rzekę pozostawionych na budowlach regulacyjnych, plażach
miejskich, brzegach, grzępach dostępnych z brzegu wraz z ich wywiezieniem;
- czyszczeniu piasku na terenie plaż miejskich i placów zabaw;
- opróżnianiu koszy na śmieci i wywozie śmieci oraz utylizacji odpadów niebezpiecznych;
- zimowym utrzymaniu alejek, ciągów pieszo-rowerowych, schodów, parkingów i placów manewrowych itp. oraz
zakładaniu śladów biegowych;
- zakupie piasku oraz transporcie materiałów sypkich z plantowaniem;
- różnych pracach koparko-ładowarką;
- transporcie i montażu elementów typu namioty, znaki drogowe, leżaki, beczki;
- pracy wykonywanej przez pracowników Służby Brzegowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
90513200
90620000
90612000
90610000
90680000
90910000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
16/PN/2016
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_janmal
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-098414 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 147-266740 z dnia: 02/08/2016 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
28/07/2016 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
1.3. art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
Lista podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, albo
wykonawców, w tym wymogi
informacja o tym, że wykonawca
związane z wpisem do rejestru
nie należy do grupy kapitałowej
zawodowego lub handlowego
(załącznik nr 6 do SIWZ) – oryginał
Informacje i formalności konieczne lub kopia poświadczona notarialnie.
do dokonania oceny spełniania
wymogów:

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:

Zamiast:

Powinno być:
1.3. Wykonawca w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
PZP, przekaże zamawiającemu
oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia (załącznik nr 6 do
SIWZ).
Powinno być:

3.4.Klauzule społeczne
Oświadczenie, dotyczące liczby
osób, które będą zatrudnione
na umowę o pracę na pełny
etat, przewidywane do realizacji
zamówienia (sporządzony według
wzoru druku – stanowiącego
załącznik nr 8 do SIWZ.

3.4.Klauzule społeczne
Oświadczenie, dotyczące liczby
osób, które będą zatrudnione
na umowę o pracę na pełny
etat, przewidywane do realizacji
zamówienia (sporządzony według
wzoru druku – stanowiącego
załącznik nr 7 do SIWZ.
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Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4
Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4
(oraz w związku z art.36 ust. 2 pkt (oraz w związku z art.36 ust. 2 pkt
9 lit d) ustawy Prawo zamówień
9 lit d) ustawy Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający wymaga publicznych, Zamawiający wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub
o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę 5 osób na 1 etat.
Podwykonawcę 10 osób każda na
Zatrudnione osoby będą wykonywały pełen etat. Zatrudnione osoby będą
czynności związane z realizacją
wykonywały czynności związane z
zamówienia
realizacją zamówienia
Zatrudnienie winno nastąpić
Zatrudnienie winno nastąpić
na podstawie umowy o pracę,
na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania
powołania, wyboru, mianowania
lub spółdzielczej umowy o pracę,
lub spółdzielczej umowy o pracę,
w rozumieniu ustawy z 26 czerwca w rozumieniu ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z
1998 r. nr 21 poz. 94, z późn.
1998 r. nr 21 poz. 94, z późn.
zm.) lub właściwych przepisów
zm.) lub właściwych przepisów
państwa członkowskiego Unii
państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego
Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, w którym Obszaru Gospodarczego, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. W przypadku ustania zamieszkania. W przypadku ustania
zatrudnienia osoby, w trakcie okresu zatrudnienia osoby, w trakcie okresu
o którym mowa w pkt. 4 SIWZ,
o którym mowa w pkt. 4 SIWZ,
Wykonawca zobowiązuje się w
Wykonawca zobowiązuje się w
jej miejsce zatrudnić na pozostały
jej miejsce zatrudnić na pozostały
okres realizacji zamówienia licząc
okres realizacji zamówienia licząc
od dnia ustania zatrudnienia, inną
od dnia ustania zatrudnienia, inną
osobę. Wykonawca w terminie
osobę. Wykonawca w terminie
5 dni licząc od daty rozpoczęcia
5 dni licząc od daty rozpoczęcia
wykonywania przedmiotu umowy i wykonywania przedmiotu umowy i
na każde żądanie Zamawiającego na każde żądanie Zamawiającego
przedstawi Zamawiającemu
przedstawi Zamawiającemu
umowy o pracę osoby zatrudnionej. umowy o pracę osoby zatrudnionej.
Wykonawca powinien uzyskać od
Wykonawca powinien uzyskać od
zatrudnionego pracownika zgodę na zatrudnionego pracownika zgodę na
dostęp do danych osobowych przez dostęp do danych osobowych przez
zamawiającego w celu prawidłowej zamawiającego w celu prawidłowej
realizacji umowy.
realizacji umowy.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:

Zamiast:

Powinno być:

3. Następującymi narzędziami,
wyposażeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi na
potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca musi wykazać, że
dysponuje:
— sprzętem do mechanicznego
czyszczenia plaż, tj. przesiewarką
mechaniczną o parametrach:
głębokość czyszczenia: minimum
15 cm, sita taśmy odsiewającej
3 rodzaje o szerokości oczka:
między 10 mm a 20 mm oraz
25 mm, 30 mm. Przykładowa
maszyna spełniająca wymogi
Zamawiającego: Matador, Supra

3. Następującymi narzędziami,
wyposażeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi na
potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca musi wykazać, że
dysponuje:
— sprzętem do mechanicznego
czyszczenia plaż, tj. przesiewarką
mechaniczną o parametrach:
głębokość czyszczenia: minimum
15 cm, sita taśmy odsiewającej
3 rodzaje o szerokości oczka:
między 10 mm a 20 mm oraz
25 mm, 30 mm. Przykładowa
maszyna spełniająca wymogi
Zamawiającego: Matador, Supra
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max lub równoważna. Maszyna
max lub równoważna. Maszyna
może być samojezdna.
może być samojezdna;
— wysokociśnieniowym
— maszyną przeznaczoną do
urządzeniem czyszczącym z
czyszczenia piasku na terenie
podgrzewaniem wody o parametrach placów zabaw: taśma/sito
nie gorszych niż: ciśnienie robocze w odsiewająca zabrudzenia o oku
zakresie 30-200 barów, temperatura pomiędzy o wymiarach szer/dł: max
podawanej wody 50-155 °C.
20mm lub mniejszych, wymienne
taśmy przesiewające, głębokość
pracy od 0 do minimum 10 cm;
pojemnik do zbierania odsianych
odpadów jako część maszyny;
przykładowa maszyna Beach
Tech Sweepy. Użycie maszyny ma
gwarantować oczyszczenie piasku
z niedopałków papierosów, szkła i
innych zabrudzeń;
— wysokociśnieniowym
urządzeniem czyszczącym z
podgrzewaniem wody o parametrach
nie gorszych niż: ciśnienie robocze w
zakresie 30-200 barów, temperatura
podawanej wody 50-155 °C.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
02/09/2016 Godzina: 11:00
IV.3.4)Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
02/09/2016 Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/09/2016 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/09/2016 Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/08/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-108713
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