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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 Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 510734049
Adres pocztowy: ul. Lubelska 53
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-410
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
E-mail: b.baginska@zgok.olsztyn.pl
Tel.: +48 895552010
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zgok.olsztyn.pl
Adres profilu nabywcy: http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=188393
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 19 12 12 POCHODZĄCYCH Z PRZETWARZANIA
MECHANICZNEGO ODPADÓW KOMUNALNYCH
Numer referencyjny: ZGOK/PN/59/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących
z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w tym z odpadów wielkogabarytowych, nie
posiadających charakteru odpadu niebezpiecznego, obojętnego lub biodegradowalnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zgokolsztyn
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-103535

2/3

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 153-375195
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/08/2020
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: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących
z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w tym z odpadów wielkogabarytowych, nie
posiadających charakteru odpadu niebezpiecznego, obojętnego lub biodegradowalnego.
2. Ilość odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania w ramach zamówienia
wynosi 10 000 Mg, w tym: 2 000 Mg w ramach zamówienia podstawowego oraz 8 000 Mg w ramach opcji.
3. Prawo opcji zostało określone w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w
całości lub części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości
odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania.
4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zapewnia transport odpadów do odległości 100 km od siedziby
Zamawiającego w Olsztynie, przy ulicy Lubelskiej 53 (wyliczonej jako odległość przejazdu odpowiednimi
drogami).
Powyższe oznacza w szczególności, że jeśli instalacja zagospodarowania odpadów zlokalizowana jest w
większej odległości, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt przeładunku odpadów
na 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12
pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w tym z odpadów wielkogabarytowych,
nie posiadających charakteru odpadu niebezpiecznego, obojętnego lub biodegradowalnego.
2. Ilość odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania w ramach zamówienia
wynosi 10 000 Mg, w tym: 2 000 Mg w ramach zamówienia podstawowego oraz 8 000 Mg w ramach opcji.
3. Prawo opcji zostało określone w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w
całości lub części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości
odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania.
4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zapewnia transport odpadów do odległości 100 km od siedziby
Zamawiającego w Olsztynie, przy ulicy Lubelskiej 53 (wyliczonej jako odległość przejazdu odpowiednimi
drogami).
Powyższe oznacza w szczególności, że jeśli instalacja zagospodarowania odpadów zlokalizowana jest w
większej odległości, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt przeładunku odpadów na
własny środek transportu w miejscu stacji przeładunkowej, posiadającej wszelkie wymagane przepisami prawa
zezwolenia, zlokalizowanej w odległości nie większej, niż maksymalna odległość transportu Zamawiającego.
Wykonawca zlokalizowany w odległości większej wskazuje w formularzu ofertowym lokalizację stacji
przeładunkowej oraz załącza do oferty wymagane pozwolenia dla ww. stacji przeładunkowej. Zamawiający
wymaga, aby w takim wypadku przejście odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami nastąpiło w miejscu
ich przeładunku (w stacji przeładunkowej).
Powinno być:
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1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących
z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w tym z odpadów wielkogabarytowych, nie
posiadających charakteru odpadu niebezpiecznego, obojętnego lub biodegradowalnego.
2. Ilość odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania w ramach zamówienia
wynosi 10 000 Mg, w tym: 2 000 Mg w ramach zamówienia podstawowego oraz 8 000 Mg w ramach opcji.
3. Prawo opcji zostało określone w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w
całości lub części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości
odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania.
4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zapewnia transport odpadów do odległości 100 km od siedziby
Zamawiającego w Olsztynie, przy ulicy Lubelskiej 53 (wyliczonej jako odległość przejazdu odpowiednimi
drogami).
Powyższe oznacza w szczególności, że jeśli instalacja zagospodarowania odpadów zlokalizowana jest w
większej odległości, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt przeładunku odpadów
na 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12
pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w tym z odpadów wielkogabarytowych,
nie posiadających charakteru odpadu niebezpiecznego, obojętnego lub biodegradowalnego.
2. Ilość odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania w ramach zamówienia
wynosi 10 000 Mg, w tym: 2 000 Mg w ramach zamówienia podstawowego oraz 8 000 Mg w ramach opcji.
3. Prawo opcji zostało określone w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w
całości lub części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości
odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

