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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419910-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi gospodarki odpadami
2015/S 231-419910
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o., al. Marcinkowskiego 11,
Osoba do kontaktów: Łukasz Strzeżyński, Patrycja Kalewska, Poznań 61-827, POLSKA.
Tel.: +48 618530813. Faks: +48 618530842. E-mail: mag.pio@odpady.poznan.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.11.2015, 2015/S 223-406447)

Przedmiot zamówienia:
CPV:90533000
Usługi gospodarki odpadami
Zamiast:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa segregacji (sortowania) strumienia zmieszanych odpadów komunalnych
pochodzących z Regionu II Województwa Wielkopolskiego, określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla
Województwa Wielkopolskiego na lata 2012–2017 (dalej odpowiednio zwanych „Region II” oraz „WPGO”), z terenu
Sektora XVII (Czerwonak – Koziegłowy), wraz z zagospodarowaniem w procesie odzysku lub/i unieszkodliwiania
odpadów powstałych w rezultacie sortowania, a w tym odpadów o kodzie 19 12 12. Szacowana przez Zamawiającego
łączna ilość odpadów do segregacji (sortowania) wynosi 786,62 Mg.
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa segregacji (sortowania) strumienia zmieszanych odpadów komunalnych
pochodzących z Regionu II Województwa Wielkopolskiego, określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla
Województwa Wielkopolskiego na lata 2012–2017 (dalej odpowiednio zwanych „Region II” oraz „WPGO”), z terenu
Sektora XVII (Czerwonak – Koziegłowy), wraz z zagospodarowaniem w procesie odzysku lub/i unieszkodliwiania
odpadów powstałych w rezultacie sortowania, a w tym odpadów o kodzie 19 12 12. Szacowana przez Zamawiającego
łączna ilość odpadów do segregacji (sortowania) wynosi 786,62 Mg.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 311 537,33 PLN
Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa segregacji (sortowania) strumienia zmieszanych odpadów komunalnych
pochodzących z Regionu II Województwa Wielkopolskiego, określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla
Województwa Wielkopolskiego na lata 2012–2017 (dalej odpowiednio zwanych „Region II” oraz „WPGO”), z terenu
Sektora XVII (Czerwonak – Koziegłowy), wraz z zagospodarowaniem w procesie odzysku lub/i unieszkodliwiania
odpadów powstałych w rezultacie sortowania, a w tym odpadów o kodzie 19 12 12. Szacowana przez Zamawiającego
łączna ilość odpadów do segregacji (sortowania) wynosi 723,31 Mg.
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa segregacji (sortowania) strumienia zmieszanych odpadów komunalnych
pochodzących z Regionu II Województwa Wielkopolskiego, określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla
Województwa Wielkopolskiego na lata 2012–2017 (dalej odpowiednio zwanych „Region II” oraz „WPGO”), z terenu
Sektora XVII (Czerwonak – Koziegłowy), wraz z zagospodarowaniem w procesie odzysku lub/i unieszkodliwiania
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odpadów powstałych w rezultacie sortowania, a w tym odpadów o kodzie 19 12 12. Szacowana przez Zamawiającego
łączna ilość odpadów do segregacji (sortowania) wynosi 723,31 Mg.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 311 537,33 PLN
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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