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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262807-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Chodzież: Usługi związane z odpadami
2020/S 108-262807
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 096-229671)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska w Chodzieży
Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 2
Miejscowość: Chodzież
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Selch
E-mail: selch.justyna@chodziez.pl
Tel.: +48 672827171
Faks: +48 672827232
Adresy internetowe:
Główny adres: www.chodziez.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w
okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.”
Numer referencyjny: UE-ZP.271.4.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych stałych powstających w
gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej w Chodzieży (dalej Gminy), z wyłączeniem odpadów
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związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedmiot zamówienia obejmuje nieruchomości
zamieszkałe i inne punkty odbioru odpadów określone w załączniku 11–13 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 096-229671

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
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:
Wykaz i krótki opis warunków:
1) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu odnośnie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże że:
a) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.
z 2019 r. poz. 701 ze zmianami) dla kodów odpadów objętych przedmiotem zamówienia (wykaz kodów w
rozdziale III SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia).
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
1) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu odnośnie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże że:
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie na terenie której zamierza odbierać odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości;
b) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów komunalnych lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę
prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 19/07/2020
Powinno być:
Data: 19/08/2020

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
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