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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: Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o. w Wałbrzychu
Adres pocztowy: ul. Gen. Andersa 48
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-304
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o. w Wałbrzychu
E-mail: mzb@mzbwalbrzych.pl
Tel.: +48 748870505
Faks: +48 748477477
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzbwalbrzych.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługi w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części nieruchomości
budynkowych
Numer referencyjny: EE-11/2020

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:
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1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego
wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych w obrębie działania poszczególnych Biur Obsługi
Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu.
Część nr 1 BOK „Śródmieście”,Część nr 2 BOK „Nowe Miasto”,Część nr 3 BOK „Podgórze”,Część nr 4 BOK
„Stary Zdrój”,Część nr 5 BOK „Piaskowa Góra - Szczawienko”,Część nr 6 BOK „Sobięcin”
Część nr 7 BOK „Biały Kamień”
Do obowiązków wykonawcy będzie należeć w szczególności:
- sprzątanie posesji,
- zimowe utrzymanie posesji,
- utrzymanie terenów zielonych,
- inne dodatkowe obowiązki,np. utrzymanie czystości w korytarzach piwnicznych, na strychach, mycie tablic
informacyjnych z nazwami ulic i numerami budynków, usuwanie ogłoszeń, plakatów, reklam z miejsc do tego nie
przeznaczonych, wywóz odpadów.
Szczegółowy zakres sprzątania posesji i utrzymania terenów zielonych, został określony w załączniku nr 2 do
projektu umowy.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/07/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: mzb
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-073693
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 111-269790
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/06/2020

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: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
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1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego
wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych w obrębie działania poszczególnych Biur Obsługi
Klienta Miejskiego Zarządu Budynków sp. z o.o. w Wałbrzychu.
Część nr 1 BOK "Śródmieście", część nr 2 BOK "Nowe Miasto", część nr 3 BOK "Podgórze", część nr 4 BOK
"Stary Zdrój", część nr 5 BOK "Piaskowa Góra - Szczawienko", część nr 6 BOK "Sobięcin", część nr 7 BOK
"Biały Kamień".
Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć w szczególności:
- sprzątanie posesji,
- zimowe utrzymanie posesji,
- utrzymanie terenów zielonych,
- inne dodatkowe obowiązki, np. utrzymanie czystości w korytarzach piwnicznych, na strychach, mycie tablic
informacyjnych z nazwami ulic i numerami budynków, usuwanie ogłoszeń, plakatów, reklam z miejsc do tego nie
przeznaczonych, wywóz odpadów.
Szczegółowy zakres sprzątania posesji i utrzymania terenów zielonych, został określony w załączniku nr 2 do
projektu umowy.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego
wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych w obrębie działania poszczególnych Biur Obsługi
Klienta Miejskiego Zarządu Budynków sp. z o.o. w Wałbrzychu.
Część nr 1 BOK "Śródmieście", część nr 2 BOK "Nowe Miasto", część nr 3 BOK "Podgórze", część nr 4 BOK
"Stary Zdrój", część nr 5 BOK "Piaskowa Góra - Szczawienko", część nr 6 BOK "Sobięcin", część nr 7 BOK
"Biały Kamień".
Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć w szczególności:
- sprzątanie posesji,
- zimowe utrzymanie posesji,
- utrzymanie terenów zielonych,
- inne dodatkowe obowiązki, np. utrzymanie czystości w korytarzach piwnicznych, na strychach, mycie tablic
informacyjnych z nazwami ulic i numerami budynków, usuwanie ogłoszeń, plakatów, reklam z miejsc do tego nie
przeznaczonych, wywóz zmiotek, gałęzi, wiatrołomów i innych nieczystości komunalnych (których wytwórcą nie
jest wykonawca), z terenów posesji objętych umową, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
Szczegółowy zakres sprzątania posesji i utrzymania terenów zielonych, został określony w załączniku nr 2 do
projektu umowy.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części
nieruchomości budynkowych w zakresie działania Biura Obsługi Klienta "Śródmieście". Do obowiązków
Wykonawcy będzie należeć w szczególności:
- sprzątanie posesji,
- zimowe utrzymanie posesji,
- utrzymanie terenów zielonych,
- inne dodatkowe obowiązki, np. utrzymanie czystości w korytarzach piwnicznych, na strychach, mycie tablic
informacyjnych z nazwami ulic i numerami budynków, usuwanie ogłoszeń, plakatów, reklam z miejsc do tego
nie przeznaczonych, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci, czyszczenie zsypów piwnicznych, usuwanie
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samosiejek, wywóz zmiotek, gałęzi, wiatrołomów, porzuconych mebli, przedmiotów gospodarstwa domowego,
wywóz innych odpadów, których wytwórcą nie jest Wykonawca, z terenów wyszczególnionych w załączniku nr 1
do umowy. Wykonawca w każdym miesiącu obowiązywania umowy, będzie zobowiązany do wywiezienia innych
odpadów w ilości 3 ton.
Szczegółowy zakres sprzątania posesji i utrzymania terenów zielonych, został określony w załączniku nr 2 do
projektu umowy.
Powinno być:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części
nieruchomości budynkowych w zakresie działania Biura Obsługi Klienta "Śródmieście". Do obowiązków
Wykonawcy będzie należeć w szczególności:
- sprzątanie posesji,
- zimowe utrzymanie posesji,
- utrzymanie terenów zielonych,
- inne dodatkowe obowiązki, np. utrzymanie czystości w korytarzach piwnicznych, na strychach, mycie tablic
informacyjnych z nazwami ulic i numerami budynków, usuwanie ogłoszeń, plakatów, reklam z miejsc do tego
nie przeznaczonych, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci, czyszczenie zsypów piwnicznych, usuwanie
samosiejek, wywóz zmiotek, wiatrołomów i innych nieczystości komunalnych (których wytwórcą nie jest
wykonawca), z terenów posesji objętych umową, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Szczegółowy zakres
sprzątania posesji i utrzymania terenów zielonych, został określony w załączniku nr 2 do projektu umowy.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 24
Powinno być:
Okres w miesiącach: 12
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części
nieruchomości budynkowych w zakresie działania Biura Obsługi Klienta "Nowe Miasto". Do obowiązków
Wykonawcy będzie należeć w szczególności:
- sprzątanie posesji,
- zimowe utrzymanie posesji,
- utrzymanie terenów zielonych,
- inne dodatkowe obowiązki, np. utrzymanie czystości w korytarzach piwnicznych, na strychach, mycie tablic
informacyjnych z nazwami ulic i numerami budynków, usuwanie ogłoszeń, plakatów, reklam z miejsc do tego
nie przeznaczonych, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci, czyszczenie zsypów piwnicznych, usuwanie
samosiejek, wywóz zmiotek, gałęzi, wiatrołomów, porzuconych mebli, przedmiotów gospodarstwa domowego,
wywóz innych odpadów, których wytwórcą nie jest Wykonawca, z terenów wyszczególnionych w załączniku nr 1
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do umowy. Wykonawca w każdym miesiącu obowiązywania umowy, będzie zobowiązany do wywiezienia innych
odpadów w ilości 3 ton.
Szczegółowy zakres sprzątania posesji i utrzymania terenów zielonych, został określony w załączniku nr 2 do
projektu umowy.
Powinno być:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części
nieruchomości budynkowych w zakresie działania Biura Obsługi Klienta "Nowe Miasto". Do obowiązków
Wykonawcy będzie należeć w szczególności:
- sprzątanie posesji,
- zimowe utrzymanie posesji,
- utrzymanie terenów zielonych,
- inne dodatkowe obowiązki, np. utrzymanie czystości w korytarzach piwnicznych, na strychach, mycie tablic
informacyjnych z nazwami ulic i numerami budynków, usuwanie ogłoszeń, plakatów, reklam z miejsc do tego
nie przeznaczonych, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci, czyszczenie zsypów piwnicznych, usuwanie
samosiejek, wywóz zmiotek, wiatrołomów i innych nieczystości komunalnych (których wytwórcą nie jest
wykonawca), z terenów posesji objętych umową, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Szczegółowy zakres
sprzątania posesji i utrzymania terenów zielonych, został określony w załączniku nr 2 do projektu umowy.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 24
Powinno być:
Okres w miesiącach: 12
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części
nieruchomości budynkowych w zakresie działania Biura Obsługi Klienta "Podgórze". Do obowiązków
Wykonawcy będzie należeć w szczególności:
- sprzątanie posesji,
- zimowe utrzymanie posesji,
- utrzymanie terenów zielonych,
- inne dodatkowe obowiązki, np. utrzymanie czystości w korytarzach piwnicznych, na strychach, mycie tablic
informacyjnych z nazwami ulic i numerami budynków, usuwanie ogłoszeń, plakatów, reklam z miejsc do tego
nie przeznaczonych, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci, czyszczenie zsypów piwnicznych, usuwanie
samosiejek, wywóz zmiotek, gałęzi, wiatrołomów, porzuconych mebli, przedmiotów gospodarstwa domowego,
wywóz innych odpadów, których wytwórcą nie jest Wykonawca, z terenów wyszczególnionych w załączniku nr 1
do umowy. Wykonawca w każdym miesiącu obowiązywania umowy, będzie zobowiązany do wywiezienia innych
odpadów w ilości 3 ton.
Szczegółowy zakres sprzątania posesji i utrzymania terenów zielonych, został określony w załączniku nr 2 do
projektu umowy.
Powinno być:
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Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części
nieruchomości budynkowych w zakresie działania Biura Obsługi Klienta "Podgórze". Do obowiązków
Wykonawcy będzie należeć w szczególności:
- sprzątanie posesji,
- zimowe utrzymanie posesji,
- utrzymanie terenów zielonych,
- inne dodatkowe obowiązki, np. utrzymanie czystości w korytarzach piwnicznych, na strychach, mycie tablic
informacyjnych z nazwami ulic i numerami budynków, usuwanie ogłoszeń, plakatów, reklam z miejsc do tego
nie przeznaczonych, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci, czyszczenie zsypów piwnicznych, usuwanie
samosiejek, wywóz zmiotek, wiatrołomów i innych nieczystości komunalnych (których wytwórcą nie jest
wykonawca), z terenów posesji objętych umową, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Szczegółowy zakres
sprzątania posesji i utrzymania terenów zielonych, został określony w załączniku nr 2 do projektu umowy.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 24
Powinno być:
Okres w miesiącach: 12
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części
nieruchomości budynkowych w zakresie działania Biura Obsługi Klienta "Stary Zdrój". Do obowiązków
Wykonawcy będzie należeć w szczególności:
- sprzątanie posesji,
- zimowe utrzymanie posesji,
- utrzymanie terenów zielonych,
- inne dodatkowe obowiązki, np. utrzymanie czystości w korytarzach piwnicznych, na strychach, mycie tablic
informacyjnych z nazwami ulic i numerami budynków, usuwanie ogłoszeń, plakatów, reklam z miejsc do tego
nie przeznaczonych, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci, czyszczenie zsypów piwnicznych, usuwanie
samosiejek, wywóz zmiotek, gałęzi, wiatrołomów, porzuconych mebli, przedmiotów gospodarstwa domowego,
wywóz innych odpadów, których wytwórcą nie jest Wykonawca, z terenów wyszczególnionych w załączniku nr 1
do umowy. Wykonawca w każdym miesiącu obowiązywania umowy, będzie zobowiązany do wywiezienia innych
odpadów w ilości 3 ton.
Szczegółowy zakres sprzątania posesji i utrzymania terenów zielonych, został określony w załączniku nr 2 do
projektu umowy.
Powinno być:
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Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części
nieruchomości budynkowych w zakresie działania Biura Obsługi Klienta "Stary Zdrój". Do obowiązków
Wykonawcy będzie należeć w szczególności:
- sprzątanie posesji,
- zimowe utrzymanie posesji,
- utrzymanie terenów zielonych,
- inne dodatkowe obowiązki, np. utrzymanie czystości w korytarzach piwnicznych, na strychach, mycie tablic
informacyjnych z nazwami ulic i numerami budynków, usuwanie ogłoszeń, plakatów, reklam z miejsc do tego
nie przeznaczonych, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci, czyszczenie zsypów piwnicznych, usuwanie
samosiejek, wywóz zmiotek, wiatrołomów i innych nieczystości komunalnych (których wytwórcą nie jest
wykonawca), z terenów posesji objętych umową, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Szczegółowy zakres
sprzątania posesji i utrzymania terenów zielonych, został określony w załączniku nr 2 do projektu umowy.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 24
Powinno być:
Okres w miesiącach: 12
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części
nieruchomości budynkowych w zakresie działania Biura Obsługi Klienta "Piaskowa Góra - Szczawienko". Do
obowiązków Wykonawcy będzie należeć w szczególności:
- sprzątanie posesji,
- zimowe utrzymanie posesji,
- utrzymanie terenów zielonych,
- inne dodatkowe obowiązki, np. utrzymanie czystości w korytarzach piwnicznych, na strychach, mycie tablic
informacyjnych z nazwami ulic i numerami budynków, usuwanie ogłoszeń, plakatów, reklam z miejsc do tego
nie przeznaczonych, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci, czyszczenie zsypów piwnicznych, usuwanie
samosiejek, wywóz zmiotek, gałęzi, wiatrołomów, porzuconych mebli, przedmiotów gospodarstwa domowego,
wywóz innych odpadów, których wytwórcą nie jest Wykonawca, z terenów wyszczególnionych w załączniku nr 1
do umowy. Wykonawca w każdym miesiącu obowiązywania umowy, będzie zobowiązany do wywiezienia innych
odpadów w ilości 4 ton.
Szczegółowy zakres sprzątania posesji i utrzymania terenów zielonych, został określony w załączniku nr 2 do
projektu umowy.
Powinno być:
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Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części
nieruchomości budynkowych w zakresie działania Biura Obsługi Klienta "Piaskowa Góra - Szczawienko". Do
obowiązków Wykonawcy będzie należeć w szczególności:
- sprzątanie posesji,
- zimowe utrzymanie posesji,
- utrzymanie terenów zielonych,
- inne dodatkowe obowiązki, np. utrzymanie czystości w korytarzach piwnicznych, na strychach, mycie tablic
informacyjnych z nazwami ulic i numerami budynków, usuwanie ogłoszeń, plakatów, reklam z miejsc do tego
nie przeznaczonych, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci, czyszczenie zsypów piwnicznych, usuwanie
samosiejek, wywóz zmiotek, wiatrołomów i innych nieczystości komunalnych (których wytwórcą nie jest
wykonawca), z terenów posesji objętych umową, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Szczegółowy zakres
sprzątania posesji i utrzymania terenów zielonych, został określony w załączniku nr 2 do projektu umowy.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 24
Powinno być:
Okres w miesiącach: 12
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części
nieruchomości budynkowych w zakresie działania Biura Obsługi Klienta "Sobięcin". Do obowiązków Wykonawcy
będzie należeć w szczególności:
- sprzątanie posesji,
- zimowe utrzymanie posesji,
- utrzymanie terenów zielonych,
- inne dodatkowe obowiązki, np. utrzymanie czystości w korytarzach piwnicznych, na strychach, mycie tablic
informacyjnych z nazwami ulic i numerami budynków, usuwanie ogłoszeń, plakatów, reklam z miejsc do tego
nie przeznaczonych, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci, czyszczenie zsypów piwnicznych, usuwanie
samosiejek, wywóz zmiotek, gałęzi, wiatrołomów, porzuconych mebli, przedmiotów gospodarstwa domowego,
wywóz innych odpadów, których wytwórcą nie jest Wykonawca, z terenów wyszczególnionych w załączniku nr 1
do umowy. Wykonawca w każdym miesiącu obowiązywania umowy, będzie zobowiązany do wywiezienia innych
odpadów w ilości 2 ton.
Szczegółowy zakres sprzątania posesji i utrzymania terenów zielonych, został określony w załączniku nr 2 do
projektu umowy.
Powinno być:
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Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części
nieruchomości budynkowych w zakresie działania Biura Obsługi Klienta "Sobięcin". Do obowiązków Wykonawcy
będzie należeć w szczególności:
- sprzątanie posesji,
- zimowe utrzymanie posesji,
- utrzymanie terenów zielonych,
- inne dodatkowe obowiązki, np. utrzymanie czystości w korytarzach piwnicznych, na strychach, mycie tablic
informacyjnych z nazwami ulic i numerami budynków, usuwanie ogłoszeń, plakatów, reklam z miejsc do tego
nie przeznaczonych, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci, czyszczenie zsypów piwnicznych, usuwanie
samosiejek, wywóz zmiotek, wiatrołomów i innych nieczystości komunalnych (których wytwórcą nie jest
wykonawca), z terenów posesji objętych umową, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Szczegółowy zakres
sprzątania posesji i utrzymania terenów zielonych, został określony w załączniku nr 2 do projektu umowy.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 24
Powinno być:
Okres w miesiącach: 12
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części
nieruchomości budynkowych w zakresie działania Biura Obsługi Klienta "Biały Kamień". Do obowiązków
Wykonawcy będzie należeć w szczególności:
- sprzątanie posesji,
- zimowe utrzymanie posesji,
- utrzymanie terenów zielonych,
- inne dodatkowe obowiązki, np. utrzymanie czystości w korytarzach piwnicznych, na strychach, mycie tablic
informacyjnych z nazwami ulic i numerami budynków, usuwanie ogłoszeń, plakatów, reklam z miejsc do tego
nie przeznaczonych, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci, czyszczenie zsypów piwnicznych, usuwanie
samosiejek, wywóz zmiotek, gałęzi, wiatrołomów, porzuconych mebli, przedmiotów gospodarstwa domowego,
wywóz innych odpadów, których wytwórcą nie jest Wykonawca, z terenów wyszczególnionych w załączniku nr 1
do umowy. Wykonawca w każdym miesiącu obowiązywania umowy, będzie zobowiązany do wywiezienia innych
odpadów w ilości 3 ton.
Szczegółowy zakres sprzątania posesji i utrzymania terenów zielonych, został określony w załączniku nr 2 do
projektu umowy.
Powinno być:
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Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części
nieruchomości budynkowych w zakresie działania Biura Obsługi Klienta "Biały Kamień". Do obowiązków
Wykonawcy będzie należeć w szczególności:
- sprzątanie posesji,
- zimowe utrzymanie posesji,
- utrzymanie terenów zielonych,
- inne dodatkowe obowiązki, np. utrzymanie czystości w korytarzach piwnicznych, na strychach, mycie tablic
informacyjnych z nazwami ulic i numerami budynków, usuwanie ogłoszeń, plakatów, reklam z miejsc do tego
nie przeznaczonych, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci, czyszczenie zsypów piwnicznych, usuwanie
samosiejek, wywóz zmiotek, wiatrołomów i innych nieczystości komunalnych (których wytwórcą nie jest
wykonawca), z terenów posesji objętych umową, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Szczegółowy zakres
sprzątania posesji i utrzymania terenów zielonych, został określony w załączniku nr 2 do projektu umowy.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 24
Powinno być:
Okres w miesiącach: 12
Numer sekcji: VI.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Zamiast:
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: 2022 rok
Powinno być:
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: 2021 rok
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:
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Wykaz i krótki opis warunków:
W zakresie dla każdej części nr 1 – 7 zamówienia określonych w pkt III.1. SIWZ, Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w § 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) prowadzony przez
Prezydenta Miasta Wałbrzycha.
Wpis do rejestru regulowanego, powinien uwzględniać co najmniej poniższe rodzaje odpadów:
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji,
20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach,
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
17 01 02 – gruz ceglany,
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
2) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami w zakresie działu VII tego rejestru (podstawa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach),
3) aktualne zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne, wydane na podstawie ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym,
lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu
rzeczy, a w przypadku posiadania jeszcze aktualnej licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego
transportu drogowego rzeczy – aktualną licencję na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu
drogowego rzeczy (art. 5 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz
ustawy o czasie pracy kierowców, Dz.U.
z 2013 r., poz. 567).
Powinno być:
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Wykaz i krótki opis warunków:
W zakresie dla każdej części nr 1 – 7 zamówienia określonych w pkt III.1. SIWZ, Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w § 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) prowadzony przez
Prezydenta Miasta Wałbrzycha.
Wpis do rejestru regulowanego, powinien uwzględniać co najmniej poniższe rodzaje odpadów:
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji,
20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach,
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
2) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami w zakresie działu VII tego rejestru (podstawa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach),
3) aktualne zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne, wydane na podstawie ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym,
lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu
rzeczy, a w przypadku posiadania jeszcze aktualnej licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego
transportu drogowego rzeczy – aktualną licencję na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu
drogowego rzeczy (art. 5 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz
ustawy o czasie pracy kierowców, Dz.U.
z 2013 r., poz. 567).
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
Część nr 1 - w wysokości 2.400,00 zł.
Część nr 2 - w wysokości 3.400,00 zł.
Cześć nr 3 - w wysokości 4.400,00 zł.
Część nr 4 - w wysokości 3.900,00 zł.
Część nr 5 - w wysokości 8.200,00 zł.
Część nr 6 – w wysokości 2.000,00 zł.
Część nr 7 – w wysokości 2.700,00 zł.

