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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:203638-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wróblew: Usługi związane z odpadami
2021/S 079-203638
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 076-194527)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wróblew
Krajowy numer identyfikacyjny: 8272162703
Adres pocztowy: Wróblew 15
Miejscowość: Wróblew
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-285
Państwo: Polska
E-mail: zam_publiczne@wroblew.pl
Tel.: +43 8286612
Faks: +43 8213415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wroblew.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Wróblew
Numer referencyjny: RIT.271.12.2021.RR

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych z terenu
gminy Wróblew oraz wyposażanie wszystkich właścicieli nieruchomości w pojemniki /lub worki na odpady.
Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych, niezamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się
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domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Usługa będzie
świadczona przez 36 miesięcy w okresie od podpisania umowy od 1.7.2021 do 30.6.2024.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w SOPZ – załącznik nr 9 do SWZ m.in.
zapewnienie właścicielom nieruchomości pojemników i worków na odpady komunalne.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/04/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 076-194527

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

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa i adresy
Zamiast:
Krajowy numer identyfikacyjny: RIT.271.37.2019.RR
Powinno być:
Krajowy numer identyfikacyjny: 8272162703
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych z terenu
gminy Wróblew oraz wyposażanie wszystkich właścicieli nieruchomości w pojemniki /lub worki na odpady.
Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych, niezamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Usługa będzie
świadczona w okresie od podpisania umowy od 1.7.2021 do 30.6.2024.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w SOPZ – załącznik nr 9 do SWZ m.in.
zapewnienie właścicielom nieruchomości pojemników i worków na odpady komunalne.
Powinno być:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych z terenu
gminy Wróblew oraz wyposażanie wszystkich właścicieli nieruchomości w pojemniki /lub worki na odpady.
Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych, niezamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Usługa będzie
świadczona przez 36 miesięcy w okresie od podpisania umowy od 1.7.2021 do 30.6.2024.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w SOPZ – załącznik nr 9 do SWZ m.in.
zapewnienie właścicielom nieruchomości pojemników i worków na odpady komunalne.
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów:
Zamiast:
Początek: 01/07/2021
Koniec: 30/06/2024
Powinno być:
Okres w miesiącach: 36
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
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Zamiast:
Powinno być:
Okres 36 miesięcy wskazany w pkt II.2.7 liczony będzie od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od
dnia 1 lipca 2021 r.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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