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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 Września
Krajowy numer identyfikacyjny: 7891001386
Adres pocztowy: ul. Ratuszowa 1
Miejscowość: Września
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Koralewski
E-mail: przetarg@wrzesnia.pl 
Tel.:  +48 616404151
Faks:  +48 616404044
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wrzesnia.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Września w 
2021 roku
Numer referencyjny: ZP-271/52/WP/2020

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetarg@wrzesnia.pl
http://www.wrzesnia.pl
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Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości 
zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Września w 2021 roku.
1) Przedmiotem zamówienia objęte jest zagospodarowanie odpadów:
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
16 01 03 Zużyte opony
17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów z materiału ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
2) Szacowana ilość odpadów wynosi 19 679,11 Mg.

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

02/11/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Gmina_Wrzesnia
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-133663
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 200-485587
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/10/2020

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: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
3. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania dostarczonych odpadów do miejscowości Bardo, od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 i w jedną sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 12.00, 
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować odpady w innym 
terminie niż określony w pkt 4, po uprzednim odrębnym uzgodnieniu tego terminu przez strony. Podstawą do 
ustalenia tego terminu będzie zaistnienie zdarzeń niezależnych od zamawiającego, wywołanych przyczynami 
zewnętrznymi (m.in. siłą wyższą), których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a 
w wyniku których zaistniała nagła potrzeba dostarczenia odpadów.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:485587-2020:TEXT:PL:HTML
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Powinno być:
3. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania dostarczonych odpadów do miejscowości Bardo, od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Wykonawca zobowiązuje się przyjmować odpady w innym terminie niż określony w pkt 4, po uprzednim 
odrębnym uzgodnieniu tego terminu przez strony. Podstawą do ustalenia tego terminu będzie zaistnienie 
zdarzeń niezależnych od zamawiającego, wywołanych przyczynami zewnętrznymi (m.in. siłą wyższą), których 
nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a w wyniku których zaistniała nagła 
potrzeba dostarczenia odpadów.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


