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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Mieszkowice
Adres pocztowy: Chopina 1
Miejscowość: Mieszkowice
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 74-505
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Łucenko
E-mail: gp.srodowisko@mieszkowice.pl
Tel.: +48 914666926
Faks: +48 914145031
Adresy internetowe:
Główny adres: http://http://bip.mieszkowice.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Mieszkowice w 2022r
Numer referencyjny: GP.271.10.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice w 2022r"

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/11/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ECAS_nmieszgm
Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-155518
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 221-582604
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/11/2021
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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: III.1.1
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że posiada:
a) aktualny wpis do Rejestru BDO prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie
art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) w zakresie
podmiotów transportujących odpady, w zakresie kodów odpadów komunalnych, objętych przedmiotem
zamówienia oraz w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w zakresie kodów
odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia,
b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Mieszkowic, w zakresie
związanym z przedmiotem zamówienia na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888),
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg posiadania w/w uprawnień
dotyczy wspólnie Wykonawców.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że posiada:
a) aktualny wpis do Rejestru BDO prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie
art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) w zakresie
podmiotów transportujących odpady, w zakresie kodów odpadów komunalnych, objętych przedmiotem
zamówienia
b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Mieszkowic, w zakresie
związanym z przedmiotem zamówienia na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888),
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg posiadania w/w uprawnień
dotyczy wspólnie Wykonawców.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

