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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386379-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarczyn: Usługi związane z odpadami
2020/S 158-386379
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 143-352084)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tarczyn
Adres pocztowy: ul. Juliana Stępkowskiego 17
Miejscowość: Tarczyn
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-555
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Borkowska
E-mail: zamowienia.publiczne@tarczyn.pl
Faks: +48 227278191
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.tarczyn.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2021–2022
Numer referencyjny: PI.271.8.2020.MB

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest:
1. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących z terenu gminy Tarczyn z
nieruchomości zamieszkałych (2 951 nieruchomości) w okresie od 2.1.2021 do 31.12.2022;
2. wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki odpowiedniego koloru do gromadzenia odpadów z
podziałem na frakcje;
3. mycie i dezynfekcja pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych;
4. przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
5. przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat prawidłowej segregacji odpadów;
6. zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy
Tarczyn w instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/08/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 143-352084

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

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
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:
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca ma posiadać:
1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (objętych
przedmiotem zamówienia) od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Tarczyna;
2) wpis do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym;
3) wpis do Bazy Danych Odpadowych.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do
złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów lub oświadczeń:
a) dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych (objętych przedmiotem zamówienia) od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez
Burmistrza Tarczyna.
Zamawiający samodzielnie sprawdzi posiadanie przez Zamawiającego ww. wpisu jeśli Wykonawca poda w
ofercie dane pozwalające na jego dokładną identyfikację (NIP, REGON);
b) dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
c) nr wpisu do Bazy Danych Odpadowych.
Zamawiający samodzielnie sprawdzi posiadanie przez Zamawiającego w.w. wpisu jeśli Wykonawca poda w
ofercie dane pozwalające na jego dokładną identyfikację (NIP, REGON).
Powinno być:

17/08/2020
S158
https://ted.europa.eu/TED

2/3

Dz.U./S S158
17/08/2020
386379-2020-PL

3/3

Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca ma posiadać:
1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (objętych
przedmiotem zamówienia) od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Tarczyna;
2) wpis do Bazy Danych Odpadowych. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia
dokumentów lub oświadczeń:
a) dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych (objętych przedmiotem zamówienia) od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez
Burmistrza Tarczyna. Zamawiający samodzielnie sprawdzi posiadanie przez Zamawiającego ww. wpisu jeśli
Wykonawca poda w ofercie dane pozwalające na jego dokładną identyfikację (NIP, REGON);
b) nr wpisu do Bazy Danych Odpadowych.
Zamawiający samodzielnie sprawdzi posiadanie przez Zamawiającego ww. wpisu jeśli Wykonawca poda w
ofercie dane pozwalające na jego dokładną identyfikację (NIP, REGON).
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 27/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 27/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 03/09/2020
Czas lokalny: 10:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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