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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: Elżbieta Kwestarz
E-mail: przetargi@plock.eu 
Tel.:  +48 243671616
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 III
Numer referencyjny: WZP.271.1.75.2020.EK

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:
a) zmieszane (pozostałości po segregowaniu),
b) papier – odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
c) metale – odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali; tworzywa sztuczne – odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych; odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
d) szkło – odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (białe i kolorowe),
e) bioodpady (kuchenne, powstałe w wyniku pielęgnacji terenów zielonych, tym choinki(w całości)),
f) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
g) meble i odpady wielkogabarytowe (w tym pochodzenia remontowego np.: sedes, okna, drzwi),
h) odpady niebezpieczne i przeterminowane chemikalia,
i) opony od samochodów osobowych,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
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k) zużyte baterie

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

18/06/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: WZP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-073596
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 111-269744
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/06/2020

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 umowy-początek
Zamiast:
Data: 01/08/2020
Powinno być:
Data: 01/09/2020

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Termin realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.09.2020r. do 30
czerwca 2023 r.
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