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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455825-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Rybnik: Usługi związane z odpadami
2019/S 187-455825

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 165-405102)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Rybnik
276255430
ul. Bolesława Chrobrego 2
Rybnik
44-200
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jasińska-Gmerek
Tel.:  +48 324392000
E-mail: rybnik@um.rybnik.pl 
Faks:  +48 324224124
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rybnik.eu

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika
Numer referencyjny: 271.94.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Miasta Rybnika.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405102-2019:TEXT:PL:HTML
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24/09/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 165-405102

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi, każda
z nich obejmująca swym zakresem odbiór i transport odpadów komunalnych z co najmniej 8 000 nieruchomości
oraz o czasie świadczenia każdej z nich nie krótszym niż 12 miesięcy.
W przypadku wykonawców realizujących usługę, która nie została jeszcze zakończona czas świadczenia usługi
nie może być krótszy niż 12 kolejnych miesięcy.
Powinno być:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi, każda
z nich obejmująca swym zakresem odbiór i transport odpadów komunalnych z co najmniej 6 000 nieruchomości
oraz o czasie świadczenia każdej z nich nie krótszym niż 12 miesięcy.
W przypadku wykonawców realizujących usługę, która nie została jeszcze zakończona czas świadczenia usługi
nie może być krótszy niż 12 kolejnych miesięcy.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 02/10/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/10/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 10/10/2019
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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