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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Gmina Czernikowo
91086676100000
ul. Słowackiego 12
Czernikowo
87-640
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Brzustewicz
Tel.:  +48 542875001
E-mail: marekb@czernikowo.pl 
Faks:  +48 542875001
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.czernikowo.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
gminy Czernikowo oraz wyposażenie, odbieranie i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w Jackowie
Numer referencyjny: IWP.271.1.10.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90510000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na:
a) odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny z
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo (ok. 2100 Mg/rok),
b) odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zebranych w prowadzonym przez Gminę Czernikowo
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo oraz punktach zbiórki leków i
baterii (ok. 200 Mg/rok),
c) wyposażeniu nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych.
d) wyposażeniu PSZOK w pojemniki do zbierania odpadów (bez obsługi PSZOK).
e) wyposażeniu w pojemniki punktów zbiórki leków i baterii.
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2. Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Czernikowo wynosi około 8 960 osób, a osób
zamieszkałych wg. złożonych deklaracji 7630 osób.
3. Na terenie gminy Czernikowo znajduje się około 2 150 domów jednorodzinnych oraz 19 budynków
wielorodzinnych (ok. 560 osób).

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

09/09/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Czernikowo
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-117287
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 163-400817
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 21/08/2019

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: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
dodaje się w sekcji VI. 3
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z zasadami opisanymi w art. 68. Zakres
usług obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wysokość wynagrodzenia umowy
uzupełniającej będzie obliczana wg metodologii opisanej w umowie w oparciu o ceny jednostkowe z Wykazu
Cen, a dla pozycji nie ujętych w Wykazie Cen (kosztorysie ofertowym) w oparciu o kosztorys zatwierdzony
przez Zamawiającego sporządzony na podstawie wskaźników rynkowych dla tego typu usług.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400817-2019:TEXT:PL:HTML

