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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:615335-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Puszcza Mariańska: Usługi związane z odpadami
2022/S 214-615335

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 211-607667)

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

Oficjalna nazwa: Gmina Puszcza Mariańska
Krajowy numer identyfikacyjny: 836-15-14-865
Adres pocztowy: ul. Stanisława Papczyńskiego 1
Miejscowość: Puszcza Mariańska
Kod NUTS: PL926 Żyrardowski
Kod pocztowy: 96-330
Państwo: Polska
E-mail: zam.publiczne@puszcza-marianska.pl 
Tel.:  +48 468318151
Faks:  +48 468318118
Adresy internetowe:
Główny adres: www.puszcza-marianska.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Puszcza 
Mariańska.
Numer referencyjny: Z.271.14.2022

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie całej masy wytworzonych odpadów 
komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny od właścicieli:
1) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
2) nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy Puszcza Mariańska oraz ich zagospodarowanie (poddanie 
odzyskowi oraz unieszkodliwianiu)
przez okres 12 miesięcy, nie wcześniej jednak niż od dnia 03.01.2023r. lub do wyczerpania maksymalnej 
wartości umowy, określonej w § 6 Umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik na 1 do SWZ.
2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90500000-0 – usługi związane z odpadami
90512000-9 – usługi transportowe odpadów
90513100-7 – usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000-2 – usługi gospodarki odpadami.

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

02/11/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 211-607667

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2021 r. do godziny 9:30 poprzez platformę https://platformazakupowa.pl/pn/
puszcza_marianska/proceedings
Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu,
która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Za-mawiającego, otwarcie ofert
następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
Powinno być:
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2022 r. do godziny 9:10 poprzez platformę https://platformazakupowa.pl/pn/
puszcza_marianska/proceedings
Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu,
która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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