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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122748-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarczyn: Usługi związane z odpadami
2017/S 065-122748
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 064-120562)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Tarczyn
ul. Juliana Stępkowskiego 17
Tarczyn
05-555
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Borkowska
E-mail: zamowienia.publiczne@tarczyn.pl
Faks: +48 227278191
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.tarczyn.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór i zaospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017-2019.
Numer referencyjny: PI.271.6.2017.MBO

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących z terenu Gminy Tarczyn,
2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, ich mycie i dezynfekcja,
3) wyposażenie nieruchomości w worki do gromadzenia odpadów biodegradowalnych oraz na wniosek
właściciela nieruchomości w worki do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów zebranych w sposób
selektywny i w pojemniki typu „big-bag”,
4) przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
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5) usuwanie i sprzątanie nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych, które Zamawiający będzie zgłaszał
w razie konieczności telefonicznie, lub za pomocą poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązany będzie
zlikwidować nielegalne wysypisko w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 7 dni.
Koszt usuwania nielegalnych wysypisk Wykonawca ma wliczyć w cenę ofertową.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/03/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 064-120562

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Zamawiający przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z zastosowaniem art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Wadium w wysokości 150 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert. Formy wniesienia wadium Zamawiający określił w SIWZ.
Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby osoby wykonujące czynności w zakresie usług, w tym
w szczególności kierowcy oraz osoby odbierające odpady z posesji były zatrudnione w ramach stosunku pracy
jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy.
Powinno być:
Zamawiający przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z zastosowaniem art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Wadium w wysokości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu
składania ofert. Formy wniesienia wadium Zamawiający określił w SIWZ.
Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby osoby wykonujące czynności w zakresie usług, w tym
w szczególności kierowcy oraz osoby odbierające odpady z posesji były zatrudnione w ramach stosunku pracy
jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 – Kodeks pracy.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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