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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:500472-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Białe Błota: Usługi wywozu odpadów
2019/S 205-500472
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 184-448135)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Białe Błota
Adres pocztowy: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
Miejscowość: Białe Błota
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 86-005
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Robotnikowska/Karolina Swoboda
E-mail: katarzyna.robotnikowska@bialeblota.pl
Tel.: +48 523239062/96
Faks: +48 523239080
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.bialeblota.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wywóz i zagospodarowanie odpadów z pojemników oraz dostawa, ustawienie, dzierżawa, utrzymywanie i
opróżnianie koszy ulicznych z odpadów wraz z ich zagospodarowaniem w miejscowościach na terenie Gminy
BB
Numer referencyjny: RZP.271.89.2019.ZP1

II.1.2)

Główny kod CPV
90511000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy Pzp, polegająca na wywozie
odpadów z pojemników oraz dostawie, ustawieniu, dzierżawie, utrzymywaniu i opróżnianiu koszy ulicznych w
miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota.
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Zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia szczegółowo określa Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr
2 do umowy) oraz wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, które dostępne jest na
stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania, od
dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 184-448135

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

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy Pzp, polegająca na wywozie
odpadów z pojemników oraz dostawie, ustawieniu, dzierżawie, utrzymywaniu i opróżnianiu koszy ulicznych
w miejscowościach na terenie gminy Białe Błota. Zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia
szczegółowo określa opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do umowy) oraz wzór umowy wraz z
załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, które dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego:
www.bip.bialeblota.pl, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania, od dnia publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Część II: dostawa, ustawienie, dzierżawa, utrzymywanie i opróżnianie koszy ulicznych w miejscowościach na
terenie gminy Białe Błota: Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i rozmieszczenie własnych koszy
ulicznych o pojemności 40-50 litrów oraz opróżnianie ww. koszy ujętych w wykazie.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy Pzp, polegająca na wywozie
odpadów z pojemników oraz dostawie, ustawieniu, dzierżawie, utrzymywaniu i opróżnianiu koszy ulicznych
w miejscowościach na terenie gminy Białe Błota. Zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia
szczegółowo określa opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do umowy) oraz wzór umowy wraz z
załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, które dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego:
www.bip.bialeblota.pl, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania, od dnia publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Część II: dostawa, ustawienie, dzierżawa, utrzymywanie i opróżnianie koszy ulicznych w miejscowościach na
terenie gminy Białe Błota: Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i rozmieszczenie własnych koszy
ulicznych o pojemności 35–50 litrów oraz opróżnianie ww. koszy ujętych w wykazie.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 25/10/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 29/10/2019
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Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/10/2019
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 29/10/2019
Czas lokalny: 11:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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