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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283381-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kętrzyn: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2019/S 115-283381
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 094-227282)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
Kętrzyn
11-400
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
Tel.: +48 897520582
E-mail: m.bepirszcz@miastoketrzyn.pl
Faks: +48 897520531
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.miastoketrzyn.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Kętrzyn
Numer referencyjny: SOO.271.08.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych gromadzonych na terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w
punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonych w obszarze miasta Kętrzyn oraz w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych organizowanym i obsługiwanym przez wykonawcę usługi.
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2. Szczegółowy zakres oraz zasady realizacji zamówienia opisane zostały w istotnych postanowieniach umowy
stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/06/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 094-227282

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej jedną usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 3 miesięcy polegającą na: odbiorze
odpadów komunalnych zmieszanych w ilości nie mniejszej niż 1 200 Mg oraz przygotowaniu do ponownego
użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła w łącznej ilości nie mniejszej
niż 240 Mg.
Powinno być:
a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej jedną usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 2 miesięcy polegającą na: odbiorze
odpadów komunalnych zmieszanych w ilości nie mniejszej niż 800 Mg oraz przygotowaniu do ponownego
użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła w łącznej ilości nie mniejszej
niż 160 Mg.
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Miejsce:
1) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 19.6.2019 r. o godz. 10:30,
Powinno być:
Miejsce:
1) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 2.7.2019 r. o godz. 10:30,
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN które należy wnieść przed upływem
terminu na składanie ofert, tj. do dnia 19.6.2019 r. do godz. 10:00,
Powinno być:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN które należy wnieść przed upływem
terminu na składanie ofert, tj. do dnia 2.7.2019 r. do godz. 10:00,
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
8. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego Formularza do złożenia,
zmiany,wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem: https://
miniportal.uzp.gov.pl - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.6.2019 r. do godz. 10:00.
Powinno być:
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8. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego Formularza do złożenia,
zmiany,wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem: https://
miniportal.uzp.gov.pl - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.7.2019 r. do godz. 10:00.
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Koniec
Zamiast:
Data: 11/10/2019
Powinno być:
Data: 30/09/2019
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/06/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/07/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/06/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 02/07/2019
Czas lokalny: 10:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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