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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:585808-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Osie: Usługi związane z odpadami
2020/S 237-585808
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 229-564649)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Osie
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 6
Miejscowość: Osie
Kod NUTS: PL618 Świecki
Kod pocztowy: 86-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Pawlak
E-mail: pawlak@osie.pl
Tel.: +49 523329540
Adresy internetowe:
Główny adres: https://osie.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych powstałych
na terenie gminy Osie w 2021 roku
Numer referencyjny: ROŚBiGK.271.9.2020.ZP

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi na terenie gminy Osie, polegającej na odbiorze z lokalizacji
wskazanych przez Zamawiającego zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów pochodzących z
nieruchomości stanowiących własność właścicieli nieruchomości oraz użytkowników tych nieruchomości i z
PSZOK oraz transport tych odpadów do instalacji przetwarzania odpadów, a także prowadzenie punktu PSZOK
w Osiu.
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VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/12/2020

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 229-564649
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego możliwość udzielenia
zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług w trybie z wolnej ręki, wyłonionemu
w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy usług stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia
podstawowego. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp będzie możliwe,
jeżeli zostanie wyczerpany podstawowy zakres rzeczowy usług objętych zamówieniem. Udzielenie zamówień
uzupełniających polegających na powtórzeniu usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
dokonane zostanie dla dotychczasowego wykonawcy. Zakres rzeczowy zamówień uzupełniających będzie
zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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