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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545323-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Cieszyn: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2021/S 208-545323
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 193-502929)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Cieszyna
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Cieszyn
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karina Wójcik
E-mail: przetargi@um.cieszyn.pl
Tel.: +48 334794352
Faks: +48 334794361
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.um.cieszyn.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.um.cieszyn.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez
właścicieli nieruch. zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie M.Cieszyna w latach 2022-2023
Numer referencyjny: ZPIF.271.1.12.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych wytworzonych przez właścicieli wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
położonych na terenie Miasta Cieszyna, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ- opis przedmiotu zamówienia.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/10/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 193-502929

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Prognozowana masa odpadów do odebrania i zagospodarowania w
okresie realizacji umowy [Mg]:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 12 950,0
b) odpady zbierane selektywnie - 13 090,0
c) odpady zbierane selektywnie zaliczane do odpadów niebezpiecznych - 60,0
d) bioodpady – 3 050,0
Powinno być:
Prognozowana masa odpadów do odebrania i zagospodarowania w
okresie realizacji umowy [Mg]:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 12 950,0
b) odpady zbierane selektywnie inne niż w punkcie c) i d) - 13 135,0
c) Odpady zbierane selektywnie zaliczane do odpadów niebezpiecznych (Odpadami niebezpiecznymi w
katalogu odpadów są odpady oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki "*") za wyjątkiem odpadów w
postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego klasyfikowanego jako odpad niebezpieczny - 15,0
d) bioodpady – 3 050,0

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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