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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: Gmina Nowe
Krajowy numer identyfikacyjny: PL61
Adres pocztowy: Plac Św. Rocha 5
Miejscowość: Nowe
Kod NUTS: PL618 Świecki
Kod pocztowy: 86-170
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Cichowicz
E-mail: zamowienia@gminanowe.pl
Tel.: +48 523337250
Faks: +48 523328466
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.gminanowe.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nowe oraz utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Nowe
Punktu Se
Numer referencyjny: IKS.271.15.2020.MC

II.1.2)

Główny kod CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem I części są usługi i dostawy obejmujące usługę odbioru i zagospodarowania stałych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na
terenie Gminy Nowe wraz z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiorki popiołu, a
także dystrybucja worków do zbiórki papieru, szkła i tworzyw sztucznych oraz odpadów biodegradowalnych w
zabudowie jednorodzinnej i nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Przedmiotem II części zamówienia jest utworzenie
oraz prowadzenie na terenie Gminy Nowe Punktu Selektywnej Zbiorki odpadów Komunalnych (PSZOK),
przyjmowanie, zbieranie i zagospodarowanie dostarczonych przez mieszkańców, odpadów komunalnych.
PSZOK będzie miejscem zbiorki i czasowego magazynowania odpadów.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nsttoasz
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-139655
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 207-504253
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/10/2020

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: III.1.2
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
dla zadania nr 2 – Utworzenie i prowadzenie na terenie gminy Nowe punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z PSZOK:
a) Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 0000,00 PLN (sto tysięcy złotych).
Powinno być:
dla zadania nr 2 – Utworzenie i prowadzenie na terenie gminy Nowe punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z PSZOK:
a) Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych).
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 27/11/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 04/12/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w ktorym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 26/01/2021
Powinno być:
Data: 03/02/2021
Numer sekcji: IV.2.7
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Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 04/12/2020
Czas lokalny: 10:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

