
 

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetarg

ach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Odpowiedz na 3 krótkie pytania – pomożesz nam ulepszyć tryb statystyczny i eksport list w

yników.
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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 189-456703)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Orzesze

Adres pocztowy: ul. św. Wawrzyńca 21

Miejscowość: Orzesze

Kod NUTS: PL22C Tyski

Kod pocztowy: 43-180

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Alina Mika

E-mail: rzp@orzesze.pl

Tel.: +48 323248819

Faks: +48 323248826

Adresy internetowe:

Główny adres: www.orzesze.pl

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze (styczeń 2021 – grudzień

2021)

Numer referencyjny: WRZP.271.23.2020

II.1.2) Główny kod CPV

90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

II.1.4) Krótki opis:

1) Masa wszystkich odpadów przewidziana do odbioru i zagospodarowania

przewidziana w niniejszym zamówieniu wyniesie około 9 996 (Mg) (w okresie 12

miesięcy).

2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych)

odpadów komunalnych.

3) Odbiór i zagospodarowanie selektywnych odpadów komunalnych.

4) Doposażenie nieruchomości jednorodzinnych i kilkurodzinnych w pojemniki na

popiół i żużel z palenisk domowych.

5) Doposażenie nieruchomości wielo i kilku rodzinnych w pojemnikowe zestawy

do segregacji odpadów (szkło, papier, tworzywa sztuczne-metal-opakowania

wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji).

6) Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego

elektrosprzętu (raz w roku w czasie obowiązywania umowy).

7) Zbiórka liści w okresie jesiennym (raz w roku w czasie obowiązywania umowy

maks. 10 000 worków) .

8) Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

11) Opracowanie i dostarczenie harmonogramów wywozu odpadów.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/10/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 189-456703

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

4) Doposażenie nieruchomości jednorodzinnych i kilkurodzinnych w pojemniki na

popiół i żużel z palenisk domowych;

Powinno być:

4) Doposażenie nieruchomości jednorodzinnych i kilkurodzinnych w pojemniki na

popiół i żużel z palenisk domowych;oraz w pojemniki na odpady ulegające

biodegradacji w szczególności bioodpady;

Numer sekcji: III.1.1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia

działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru

zawodowego lub handlowego

Zamiast:

3.1.2. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Orzesze oraz

zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą

o odpadach i wpis do rejestru BDO, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o

odpadach.

Powinno być:

3.1.2. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Orzesze i wpis do

rejestru BDO, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i

kwalifikacje zawodowe
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Zamiast:

3.2. Zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ, zgodnie z

ustawą o odpadach.

3.3. Dokument potwierdzający nadanie numeru rejestrowego, o którym mowa w

art. 49 ust 1 i art. 50 ust 1 pkt 5 lit b ustawy o odpadach.

Powinno być:

3.2. Dokument potwierdzający nadanie numeru rejestrowego, o którym mowa w

art. 49 ust 1 i art. 50 ust 1 pkt 5 lit b ustawy o odpadach.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub

wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 30/10/2020

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 06/11/2020

Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 30/10/2020

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 06/11/2020

Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

Usługi - 508667-2020 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:508667-2020:TEXT:PL...

3 z 3 2020-10-26, 14:13


