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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201935-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Usługi transportu odpadów
2019/S 084-201935

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 063-146915)

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

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
ul. Ernsta Petersona 22
Bydgoszcz
85-862
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Pilecki
Tel.:  +48 525222058
E-mail: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl 
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pronatura.bydgoszcz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa wywozu odpadów na rzecz Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z
o.o.
Numer referencyjny: MKUO ProNatura ZP/NO/11/19

II.1.2) Główny kod CPV
90512000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu odpadów na rzecz Międzygminnego Kompleksu
Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., w zakresie, terminie i na warunkach określonych w SIWZ;
szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

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

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146915-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl
http://pronatura.bydgoszcz.pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 063-146915

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać się:
— wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 usług transportu odpadów o wartości min. 300 000,00 PLN
brutto każda,
— posiadaniem / dysponowaniem - min. 1 szt. samochodu ciężarowego, przystosowanego do odbioru
odpadów danego rodzaju. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część powinien wykazać
się dysponowaniem po 1 szt. pojazdu dla każdej części przedmiotu zamówienia. W przypadku, w którym
Wykonawca złoży ofertę na więcej niż 1 część, nie wykazując spełnienia warunku odpowiednio do ilości części,
na które składa ofertę, jego oferta zostanie odrzucona w całości.
Powinno być:
Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać się:
a) wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 usług transportu odpadów o wartości min. 300 000,00 PLN
brutto każda lub 1 usługi o wartości 900 000,00 PLN brutto,
b) posiadaniem / dysponowaniem - min. 1 szt. samochodu ciężarowego, przystosowanego do odbioru
odpadów danego rodzaju. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część powinien wykazać
się dysponowaniem po 1 szt. pojazdu dla każdej części przedmiotu zamówienia. W przypadku, w którym
Wykonawca złoży ofertę na więcej niż 1 część, nie wykazując spełnienia warunku odpowiednio do ilości części,
na które składa ofertę, jego oferta zostanie odrzucona w całości.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146915-2019:TEXT:PL:HTML

