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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:37303-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Trąbki Wielkie: Usługi związane z odpadami
2021/S 016-037303

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 252-636719)

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

Oficjalna nazwa: Gmina Trąbki Wielkie
Adres pocztowy: ul. Gdańska 12
Miejscowość: Trąbki Wielkie
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 83-034
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sikora
E-mail: przetargi@trabkiw.ug.gov.pl 
Tel.:  +48 512006356
Faks:  +48 586828319
Adresy internetowe:
Główny adres: https://trabkiw.ug.gov.pl/zamowienia-publiczne-k/przetargi/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/trabkiw_ug

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Trąbki Wielkie od 1.4.2021 do 31.3.2022.
Numer referencyjny: ZP.271.15.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z 
terenu gminy Trąbki Wielkie w okresie od 1.4.2021 do 31.3.2022.

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

20/01/2021
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-636719

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 stycznia 2021 r. o godz. 10.20 za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w 
siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, POLSKA – 
w sali konferencyjnej na piętrze.
Prosi się Wykonawców o poczekanie przed urzędem, a po godzinie 10.15 zaprosimy na salę otwarcia
Powinno być:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lutego 2021 r. o godz. 10.20 za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w 
siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, POLSKA – 
w sali konferencyjnej na piętrze.
Prosi się Wykonawców o poczekanie przed urzędem, a po godzinie 10.15 zaprosimy na salę otwarcia.
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Powinno być:
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: Tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 
tj. udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na 
powtórzeniu podobnych usług do wartości 900 000,00 PLN netto zamówienia, w przypadku posiadania środków 
finansowych. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane w trakcie negocjacji z Wykonawcą.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Powinno być:
1) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec, którego 
zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Ponadto
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę na podstawie 
przesłanek do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp,
2) o udzielenie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w 
SIWZ dział V.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Postępowanie prowadzone jest elektronicznie. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami 
przy użyciu platformazakupowa.pl zapośrednictwem formularz ofertowego dostępnego na stronie dotyczącej 
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prowadzonego postępowania. Oferta Wykonawcy zostanie zaszyfrowana przez system, tak aby nie można było 
zapoznać się z jej treścią do terminu otwarcia ofert.
Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6. Wykonawca przed podpisaniem umów zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % całkowitej ceny oferty podanej w formularzu oferty.
7. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust. 1 
ustawy Pzp.
8. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, termin 
związania ofertą wynosi 60 dni.
9. Wybrany Wykonawca dostarczy dokumenty zgonie z działem VI. punkt 5. SIWZ.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje 
zawarto w SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 29/01/2021
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 10:15
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/01/2021
Czas lokalny: 10:20
Powinno być:
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 10:20

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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