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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: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Spytkowo 69
Miejscowość: Giżycko
Kod NUTS: PL62
Kod pocztowy: 11-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Wawrzos
E-mail: biuro@zuokspytkowo.pl 
Tel.:  +48 875555410
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zuokspytkowo.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12.
Numer referencyjny: 2721/2/2020

II.1.2) Główny kod CPV
90533000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie
19 12 12. Zamówienie składa się z 8 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w
Części II SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/04/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: aneta1982
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-039687
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 060-143790
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/03/2020

mailto:biuro@zuokspytkowo.pl
http://www.zuokspytkowo.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143790-2020:TEXT:PL:HTML
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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: III.1.1
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
mocy przepisów z art. 24 ust. 1 u.p.z.p. oraz spełniają następujące warunki:
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada:
Część 1, Część 2, Część 3:
- Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy decyzje administracyjne w zakresie
gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tzn.: pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku i/lub
recyklingu odbieranego rodzaju odpadu, lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganiami przepisów prawa lub
umowę z podmiotem posiadającym pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku i/lub recyklingu odbieranego
rodzaju odpadu.
- Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy, wpis do rejestru BDO prowadzonego przez
marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym
zakresie lub umowę z podmiotem posiadającym wpis do rejestru BDO na transport odpadów.
Część 4, Część 5, Część 6, Część 7, Część 8:
- Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy decyzje administracyjne w zakresie
gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tzn.: pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku odbieranego
rodzaju odpadu, lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganiami przepisów prawa lub umowę z podmiotem
posiadającym pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku odbieranego rodzaju odpadu.
- Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy, wpis do rejestru BDO prowadzonego przez
marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym
zakresie lub umowę z podmiotem posiadającym wpis do rejestru BDO na transport odpadów.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
mocy przepisów z art. 24 ust. 1 u.p.z.p. oraz spełniają następujące warunki:
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada:
Część 1, Część 2, Część 3:
- Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy decyzje administracyjne w zakresie
gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tzn.: pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku i/lub
recyklingu odbieranego rodzaju odpadu, lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganiami przepisów prawa lub
umowę z podmiotem posiadającym pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku i/lub recyklingu odbieranego
rodzaju odpadu lub inne pozwolenie zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
- Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy, wpis do rejestru BDO prowadzonego przez
marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym
zakresie lub umowę z podmiotem posiadającym wpis do rejestru BDO na transport odpadów.
Część 4, Część 5, Część 6, Część 7, Część 8:
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- Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy decyzje administracyjne w zakresie
gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tzn.: pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku odbieranego
rodzaju odpadu, lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganiami przepisów prawa lub umowę z podmiotem
posiadającym pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku odbieranego rodzaju odpadu lub inne pozwolenie
zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
- Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy, wpis do rejestru BDO prowadzonego przez
marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym
zakresie lub umowę z podmiotem posiadającym wpis do rejestru BDO na transport odpadów.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Wadium należy wnieść do dnia 06.05.2020 roku do godz. 12:00 przelewem bankowym na konto: BGK Nr 63
1130 1189 0025 0128 9720 0003, z dopiskiem "Wadium- Znak sprawy 2721/2/2020 część …..." oraz podanie
numeru NIP Wykonawcy.
Powinno być:
Wadium należy wnieść do dnia 11.05.2020 roku do godz. 12:00 przelewem bankowym na konto: BGK Nr 63
1130 1189 0025 0128 9720 0003, z dopiskiem "Wadium- Znak sprawy 2721/2/2020 część …..." oraz podanie
numeru NIP Wykonawcy.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 06/05/2020
Powinno być:
Data: 11/05/2020
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 05/07/2020
Powinno być:
Data: 10/07/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 06/05/2020
Powinno być:
Data: 11/05/2020

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


