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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
Oficjalna nazwa: Gmina Rawa Mazowiecka
Adres pocztowy: Al. Konstytucji 3 Maja 32
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
Kod NUTS: PL71
Kod pocztowy: 96-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Gierach
E-mail: igierach@rawam.ug.gov.pl
Tel.: +48 468144241
Faks: +48 468144241
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.rawam.ug.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, z terenu Gminy Rawa
Numer referencyjny: OŚiO.271.2.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Wykonanie usługi, polegającej na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych,powstałych i odbieranych bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych w granicach administracyjnych gminy Rawa Mazowiecka

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: rawagmina
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-056604
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 087-207861
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/04/2020
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: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy.
Powinno być:
Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności dotyczy przesłanki wykluczenia wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 p.z.p.
c) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne dotyczy przesłanki wykluczenia wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 p.z.p.
W stosunku do pkt b, c załącznik do SIWZ.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

