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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260171-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Włodawa: Usługi gospodarki odpadami
2020/S 107-260171

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 085-202158)

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

Oficjalna nazwa: Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie
Adres pocztowy: ul. Żołnierzy WiN 22
Miejscowość: Włodawa
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 22-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Józef Steć
E-mail: sekretariat@mzcwlodawa.pl 
Tel.:  +48 825725856
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.mzcwlodawa.pl
Adres profilu nabywcy: http://mzcwlodawa.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2020–2023) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i 
niezamieszkałych położonych na terenie gm. Hańsk i Stary Brus – sektor nr IV MZC z s. we Włodawie
Numer referencyjny: MZC.271.7.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości 
niezamieszkałych – sektor nr IV obejmujący gminy Hańsk i Stary Brus.
2. Transport odpadów komunalnych z terenu gmin obejmujących gminy Hańsk i Stary Brus – sektor nr IV, 
do miejsca ich zagospodarowania, tj.: instalacji komunalnej – ZZO MZC Sp. z o.o., 22-200 Włodawa, ul. 
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Komunalna 22, instalacji komunalnej wskazanej zastępczo przez Zamawiającego w sytuacji awarii instalacji, o 
której mowa wyżej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstaw. w części III SIWZ, który zamawiający opublikował 
na swojej stronie internet. pod adresem: http://bip.mzcwlodawa.pl
Jednocześnie zamawiający podaje bezpośredni link do SIWZ: http://bip.mzcwlodawa.pl/userfiles/
SIWZ_przetarg_na_odbio%CC%81r_i_transport_odpado%CC%81w_2020-2023_sektor_IV_.pdf

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

02/06/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 085-202158

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/06/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Biuro Zamawiającego we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 22,II p.Otwarcie ofert nastąpi tylko i wyłącznie przy 
użyciu transmisji online: https://youtu.be/zRJIbKyaQaQ
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa powołana uchwałą Nr.3.20 Zarządu MZC z/s we Włodawie 
z 19.2.2020. Otwarcie nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i 
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.Otwarcie jest 
jawne.Niezwłocznie po otwarciu Zamawiający zamieści na str.internetowej informację z otwarcia ofert.
Powinno być:
Data: 04/06/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce: Biuro Zamawiającego we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 22, II p. Otwarcie ofert nastąpi tylko i 
wyłącznie przy użyciu transmisji online: https://www.youtube.com/watch?v=V2x8XU2Pz-Y&feature=youtu.be
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa powołana uchwałą nr 3.20 Zarządu MZC z s. we Włodawie 
z 19.2.2020. Otwarcie nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i 
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie jest jawne. 
Niezwłocznie po otwarciu Zamawiający zamieści na str. internetowej informację z otwarcia ofert.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający informuje, że zmiana w pkt IV.2.7 ogłoszenia o zamówieniu dotyczy tylko i wyłącznie zmiany linku 
do transmisji otwarcia ofert z uwagi na wystąpienie problemu technicznego z jego otwarciem.

04/06/2020 S107
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 2

http://bip.mzcwlodawa.pl
http://bip.mzcwlodawa.pl/userfiles/SIWZ_przetarg_na_odbio%CC%81r_i_transport_odpado%CC%81w_2020-2023_sektor_IV_.pdf
http://bip.mzcwlodawa.pl/userfiles/SIWZ_przetarg_na_odbio%CC%81r_i_transport_odpado%CC%81w_2020-2023_sektor_IV_.pdf
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202158-2020:TEXT:PL:HTML
https://youtu.be/zRJIbKyaQaQ
https://www.youtube.com/watch?v=V2x8XU2Pz-Y&feature=youtu.be

