Ogłoszenie nr 540530972-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.
Pyzdry:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 616109-N-2020
Data: 26/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy i Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 52959700000000, ul. ul. Taczanowskiego
1, 62-310 Pyzdry, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 768 333, e-mail zp@pyzdry.pl, faks
632 768 334.
Adres strony internetowej (url): www.pyzdry.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na
zagospodarowaniu odpadów komunalnych dostarczonych przez podmiot odbierający odpady,
wyłoniony w drodze odrębnego przetargu, z terenu wszystkich nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021r. Oznaczenie wg Wspólnego
Słownika Zamówień CPV : 90533000 -2 Usługi gospodarki odpadami 90514000 -3 Usługi
recyklingu odpadów Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest
zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych,
położonych na terenie Miasta i Gminy Pyzdry w 2020 roku. 1) Zakres zamówienia obejmuje: a)
Przedmiotem zamówienia objęte jest zagospodarowanie następujących odpadów: 15 01 01
opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 06 zmieszane
odpady opakowaniowe, 15 01 07 opakowania ze szkła, 16 01 03 zużyte opony, 17 01 01 odpady z
betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadów z materiału ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 06, 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji, 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne, 20 03 07 odpady wielkogabarytowe. Szacowana na 12 miesięcy ilość odpadów
komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje sporządzona na podstawie ilości odebranych
odpadów w latach 2018-2019 wynosi 2029 Mg
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest
zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych,
położonych na terenie Miasta i Gminy Pyzdry w 2021 roku. 1) Zakres zamówienia obejmuje: a)
Przedmiotem zamówienia objęte jest zagospodarowanie następujących odpadów: 15 01 01
opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 06 zmieszane
odpady opakowaniowe, 15 01 07 opakowania ze szkła, 16 01 03 zużyte opony, 17 01 01 odpady z
betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji, 20 03
01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 03 07 odpady wielkogabarytowe. 20 03 99
odpady komunalne nie wymienione w innych grupach Szacowana na 12 miesięcy ilość odpadów
komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje sporządzona na podstawie ilości odebranych
odpadów w latach 2019-2020 wynosi 2029 Mg
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: 2020-12-07, godzina: 09:30

W ogłoszeniu powinno być: 2020-12-08, godzina: 09:30

