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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:471457-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Reda: Usługi sprzątania i zamiatania ulic
2018/S 206-471457
Gmina Miasto Reda, ul. Gdańska 33, Osoba do kontaktów: Grażyna Białkowska, Reda
84-240, Polska. Tel.: +48 586788028. Faks: +48 586788043. E-mail: sekretariat@reda.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.10.2018, 2018/S 203-463691)

Przedmiot zamówienia:
CPV:90610000, 77310000, 90620000
Usługi sprzątania i zamiatania ulic
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Usługi odśnieżania
Zamiast:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest letnie i zimowe utrzymanie dróg, pielęgnacja zieleni oraz utrzymanie czystości na terenie
miasta Redy w latach 2019 - 2022. 1) drogi powiatowe, drogi gminne, drogi wewnętrzne będące własnością Gminy
Miasto Reda (cały pas drogowy) zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1do SOPZ,
2) chodniki znajdujące się przy drogach na terenie Redy zgodnie z wykazem zawartym
W załączniku nr 2do SOPZ,
3) dojazdy do obiektów użyteczności publicznej (w obrysie pasa drogowego):
a) remiza Straży Pożarnej,
b) szkoły i inne gminne placówki oświatowe,
c) parking przy Urzędzie Miasta oraz parkingi przy cmentarzach,
d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
e) kaplica cmentarna przy ul. Gniewowskiej,
f) przystanki autobusowe komunikacji publicznej – wykaz w,
4) przejście podziemne przy dworcu PKP z wejściami do tunelu od strony
Ul. Fenikowskiego, ul. Gdańskiej i Leśnej oraz przejście podziemne przejście podziemne na przedłużeniu ul.
Gniewowskiej i Sobieskiego wraz z wejściami,
5) przejścia labiryntowe przez tory w ul. Cechowej i ul. Lipowej,
6) tereny zielone, parki, skwery, boiska miejskie i place zabaw,
7) ciągi piesze na cmentarzach,
8) sprzątanie przed i po imprezach miejskich,
9) utrzymanie wiat przystankowych wymienionych w pkt VII 3,
10) opróżnianie koszy ulicznych wymienionych w załączniku nr 3 do SOPZ.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 50.000 zł. (słownie:
dwieście tysięcy złotych).
VI.3) Informacje dodatkowe
7.2.2 Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę –
jeśli dotyczy (projekt zobowiązania stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ),
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Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest letnie i zimowe oczyszczanie dróg, pielęgnacja zieleni oraz utrzymanie czystości na
terenie miasta Redy w latach 2019–2022 w sposób szczegółowo opisany w pkt IV-VIII SOPZ w tym:
1) dróg powiatowych, dróg gminnych, dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Miasto Reda (cały pas drogowy)
zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 do SOPZ oraz załącznik nr 6 do SOPZ,
2) chodników znajdujących się przy drogach na terenie Redy zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 2 do SOPZ,
3) dojazdów do obiektów użyteczności publicznej (w obrysie pasa drogowego):
a) remizy Straży Pożarnej,
b) szkół i innych gminnych placówek oświatowych,
4) parkingów zlokalizowanych na działkach miejskich:
a) parking przy Urzędzie Miasta
b) parkingi przy cmentarzach,
c) parkingi zlokalizowane na działkach gminnych 81/11; 81/8 i 82/6
5) przejść podziemnych przy dworcu PKP z wejściami do tunelu od strony ul. Fenikowskiego, ul. Gdańskiej i Leśnej oraz
przejście podziemne na przedłużeniu ul. Gniewowskiej i Sobieskiego wraz z wejściami,
6) przejść labiryntowych przez tory w ul. Cechowej i al. Lipowej,
7) pielęgnacja terenów zielonych, parków, skwerów, obiektów sportowo-rekreacynych,
8) ciągów pieszych na cmentarzach,
9) sprzątanie przed i po imprezach miejskich,
10) wiat przystankowych wymienionych w pkt VII 3,
11) przystanków autobusowych komunikacji publicznej
12) opróżnianie koszy ulicznych wymienionych w załączniku nr 3 do SOPZ,
13) kaplicy cmentarnej znajdującej się na cmentarzu położonym przy ul. Gniewowskiej,
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 50 000 PLN (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych).
VI.3) Informacje dodatkowe
7.2.2 Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę –
jeśli dotyczy (projekt zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ),
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