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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina i Miasto Żuromin
Pl. Piłsudskiego 3
Żuromin
09-300
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Wnuk
Tel.: +48 236572540
E-mail: gkmizp@gmail.com
Faks: +48 236572540
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zuromin.ibip.net.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy i Miasta Żuromin
Numer referencyjny: GKMiZP.271.1.14.2016

II.1.2)

Główny kod CPV
90000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin, w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016,
poz.250 ze zm.)
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdej ilość zebranych
odpadów komunalnych oraz do wykonania przedmiotu umowy zapewniając minimalną uciążliwość dla
właścicieli nieruchomości.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/11/2016
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-138773
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 210-381384
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 27/10/2016
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: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: VI.3) Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na podstawie art 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie
art. 24 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy PZP
Powinno być:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na podstawie art 24 ust. 1 pkt 12-23
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
3. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, zw. dalej JEDZ.
2) dokument potwierdzający wniesienie wadium
Powinno być:
3. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, zw. dalej JEDZ.
2) dokument potwierdzający wniesienie wadium
3)Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeśli dotyczy
4)Pełnomocnictwo (oryginał) osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika
bezpośrednio z załączonych dokumentów
5)W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
6) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy
Powinno być:
6) - treść usunięto
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 07/12/2016
Czas lokalny: 09:30
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Powinno być:
Data: 14/12/2016
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 07/12/2016
Czas lokalny: 09:45
Powinno być:
Data: 14/12/2016
Czas lokalny: 09:45
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

