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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Słubice
ul Akademicka 1
Słubice
69-100
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Grudzień
Tel.: +48 957372007
E-mail: przetargi@slubice.pl
Faks: +48 957372007
Kod NUTS: PL431
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slubice.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu
Gminy Słubice
Numer referencyjny: ZP.271.24.2017.PG

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych:
1. pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy,
2. pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gmin,
3. dostarczenie pojemników dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej i nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
4. dostarczenie worków dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej dla odpadów
gromadzonych w sposób selektywny oraz pojemników na odpady zmieszane dla nieruchomości zamieszkałych
w zabudowie jednorodzinnej,
5. organizacja punktów selektywnego zbierania surowców wtórnych typu „gniazda”,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
załącznikami umieszczony na stronie www.slubice.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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11/10/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: gminaslub
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-127825
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 180-368772
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/09/2017

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: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 26/10/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/10/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/10/2017
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 30/10/2017
Czas lokalny: 11:30

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000 zł.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r.
poz. 978 i 1240).
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
BS Rzepin Oddział w Słubicach
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numer 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060
4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium należy dołączyć do oferty lub złożyć przed upływem terminu składania ofert w odrębnej
kopercie z dopiskiem:
Wadium składane w przetargu nieograniczonym na realizację projektu pod nazwą: Przetarg nieograniczony na
świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Słubice.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
opublikowany w Dz.U.2017.1579 t.j. z 2017.08.24) lub którzy nie wykażą, że spełniają warunki udziału w
postępowaniu.Jednocześnie Zamawiający informuje, że szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw wykluczenia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona na stronie
internetowej pod adresem:
http://www.slubice.pl/pl/zamowienia-publiczne?id=4240

