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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 - Miasto Płock
Adres pocztowy: Stary Rynek 1
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Michniewicz
E-mail: przetargi@plock.eu 
Tel.:  +48 243671760
Adresy internetowe:
Główny adres: www.plock.eu

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasta Płock, sektor II.
Numer referencyjny: WZP.271.1.60.2020.JM

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach i workach na
nieruchomościach zamieszkałych położonych na terenie Gminy-Miasto Płock w każdej ilości:
1) zmieszane (pozostałości po segregowaniu),
2) papier – odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
3) metale – odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali; tworzywa sztuczne – odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych; odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
4) szkło – odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (białe i kolorowe),
5) bioodpady (kuchenne, powstałe w wyniku pielęgnacji terenów zielonych, tym choinki(w całości)),
6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
7) meble i odpady wielkogabarytowe (w tym pochodzenia remontowego np.: sedes, okna, drzwi),
8) odpady niebezpieczne i przeterminowane chemikalia,
9) opony od samochodów osobowych,

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

mailto:przetargi@plock.eu
www.plock.eu
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: WZP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-057136
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 088-210493
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 04/05/2020

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.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia
Zamiast:
początek 01/07/2020
Termin realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2020 r.
Powinno być:
początek 01/08/2020
Termin realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 sierpnia 2020 r.
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności igieł i strzykawek (zwane danej również medycznymi).
Powinno być:
pkt 13 został usunięty .
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 09/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/06/2020
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 11:30

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210493-2020:TEXT:PL:HTML
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VII.2) Inne dodatkowe informacje:


