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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
Gmina Halinów
ul. Spółdzielcza 1
Halinów
05-074
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski w Halinowie 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
Tel.: +48 227836020
E-mail: halinow@halinow.pl
Faks: +48 227836107
Kod NUTS: PL925
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.halinow.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w granicach administracyjnych gminy Halinów
Numer referencyjny: ZP.271.20.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90513200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1.1 Odbieranie transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gospodarstw, na których zamieszkują
mieszkańcy w granicach administracyjnych gminy Halinów. 1.2 Zakup i dostarczenie worków na odpady
zmieszane oraz selektywnie zbierane dla każdej nieruchomości umieszczonej w spisie adresów przekazanym
Wykonawcy.
1.3 Wyposażenie oraz utrzymanie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych
dla budynków wielorodzinnych komunalnych,
1.4 Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów z aptek z terenu Gminy Halinów.
1.5 Odbiór, transport, zagospodarowanie i organizacja stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, zwanego dalej PSZOK zlokalizowanego w miejscowości Długa Kościelna przy gminnej
oczyszczalni ścieków, do którego będą przyjmowane dostarczane przez mieszkańców nieruchomości
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zamieszkałych na terenie Gminy Halinów, odpadów zebranych selektywnie wraz z ich późniejszym transportem
i zagospodarowaniem.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/11/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: annaro
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-155905
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 218-535347
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/11/2019

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: II.1.4
Zamiast:
1.1. Odbieranie transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gospodarstw, na których
zamieszkująmieszkańcy w granicach administracyjnych gminy Halinów. 1.2. Zakup i dostarczenie worków
na odpady zmieszane oraz selektywnie zbierane dla każdej nieruchomości umieszczonej w spisie adresów
przekazanym Wykonawcy.
1.3. Wyposażenie oraz utrzymanie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i
selektywnych dla budynków wielorodzinnych komunalnych.
1.4. Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów z aptek z terenu Gminy Halinów.
1.5. Odbiór, transport, zagospodarowanie i organizacja stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, zwanego dalej PSZOK zlokalizowanego w miejscowości Długa Kościelna przy gminnej
oczyszczalni ścieków, do którego będą przyjmowane dostarczane przez mieszkańców nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Halinów, odpadów zebranych selektywnie wraz z ich późniejszym transportem
i zagospodarowaniem.
Powinno być:
1.1. Odbieranie transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gospodarstw, na których zamieszkują
mieszkańcy w granicach administracyjnych gminy Halinów.
1.2. Zakup i dostarczenie worków na odpady zmieszane oraz selektywnie zbierane dla każdej nieruchomości
umieszczonej w spisie adresów przekazanym Wykonawcy.
1.3. Wyposażenie oraz utrzymanie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i
selektywnych dla budynków wielorodzinnych komunalnych i pojemników
na przeterminowane leki dla aptek
1.4. Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów z aptek z terenu Gminy Halinów.
1.5. Odbiór, transport, zagospodarowanie i organizacja stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, zwanego dalej PSZOK zlokalizowanego w miejscowości Długa Kościelna przy gminnej
oczyszczalni ścieków, do którego będą przyjmowane dostarczane przez mieszkańców nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Halinów, odpady zebrany selektywnie.
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1.6. W przypadku zmiany lokalizacji PSZOK, przestawienie pojemników w miejsce wskazane przez
Zamawiającego, na terenie Gminy Halinów.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

