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l3l09l2Ol9 sl77 - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
l. ll, Vl. Vll.

Pols ka-Soś n icowice: Usługi związane z odpadami

20l9/S 177-431990

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informac.ji

Usług i

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20l9i s l73-422263)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014l24luE

sekcja l: lnstvtucja zamawiajaca/ Dod m iot zamawiaiacy

1.1) Nazwa iadresy
Urząd Miejski w Soś nicowicach
Rynek l9
soś n icowice
44-1 53
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski w Sośnicowicach
Tel,: +48 322387191
E-mail: um@sosnicowice.pl
Faks: +48 322387550
Kod NUTS: PL22
Ad re5y internetowe:
Cłówny adres: http:/ /VVWW.sosnicowice. i-9 mina. pl

Adres profilu nabywcy: http:/ /wWW.sosn icowice.i-9mina. pl

se kc ia ll: przed m iot

l1.1) Wielkość lub zakres zamówienia

l1.1 .l ) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komuna|nych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sośnicowice w latach
2o2o_2o?l
Nu mer referencyj ny: ZP-19l20|9

ll.'l ,2) Cłówny kod CPV
90 500000

l1.1 .3) Rodzaj zamówienia
Usług i

l1.1.4) Krótki opis:
'l . Przedmiotem zamówienia są usługiw zakresie odbierania i

zagos podarowan ia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Cminy Sośnicowice w sołectwach: Bargłówka,
Kozłów, Łany Wielkie, Rachowice, Sierakowice, Smolnica, Trachy, Tworó9 |Vlały
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oraz na obszarze miasta sośnicowice.
2. Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się na terenie 9miny
Sośnicowice tylko z terenóW nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy i będzie dotyczył następujących rodzajów odpadów
komunalnych:
l ) odpady zmieszane,
2) szkło w tym bezbarwne i kolorowe,
3) tworzywa sztuczne,
4) papier itektura,
5) opakowania Wielomateriałowe,
6) metal,
7) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji,
8) odpady zielone,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10\ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
'l l) zużyte opony,
'l 2) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (z

wyłączeniem odpadów pochodzących z prac, które vvymagają pozwolenia l...

Se kcia Vl: lnformacie uzupełniajace

V|.5) Data Wysłania niniejsze9o ogłoszenia:
1o l09l2o19

V|.6) Numer pierwotnego ogłosze n ia
Numer ogłoszeniaw Dz.Urz. UE - OJlS: 20l9lS \73-422263

se kcia vll: zmianv

Vl1.1) lnformacje do zmiany lub dodania

Vl|.1.2) Tekst, który należy poprawiĆ W pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: ll1.1 . l
Zamiast:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają aktualne
Wymaganymi przepisami prawa uprawnienia niezbędne do realizacji
przed m iotu zamówienia tj.
'l 

) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości tj. co najmniej: Wszystkich
odpadów o kodach z grupy 20 oraz wszystkich odpadów o kodach z
podgrupy l5 0l wydane zgodniez przepisami ustawy z dnia l3.9.1996 r. o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2o18 r, poz. 1454 z
póżn. zm.)
2) Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w ustawie z
l4.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2O19 r. poz. 7Ol z późn. zm.) czyli
bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
(BDo).

Powinno być:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają
Wymagane przepisami prawa uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu
zamóWienia tj.:
'|) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości tj. co najmniej: wszystkich
odpadów o kodach z grupy 20 oraz wszystkich odpadów o kodach z
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pod9rupy l 5 0'l wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 'l 3.9.1996 r. o
utfzymaniu czystoŚci i porządku W 9minach (tj. Dz.U. z zol8 r. poz, 1454 z
późn. zm.)i
2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa W ustawie z
14.12.2o12 r. o odpadach (t.j, Dz.U. z20"l9 r,poz.701 z późn. zm.) czyli
bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
(BDo).

Numer sekcji: lll.'l .3
Zamiast:
3) potencjał techniczny, który pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,
to znaczy:
a) dysponowan ie pojazdam i u możliwiającymi sprawne od bieranie odpadóW
komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy. Liczba pojazdów powinna być dostosowana do cią9łe9o
obsługiwania wszystkich nieruchomości zamieszkałych, jednakże nie może
być mniejsza niż:
co najmniej 2 polazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych, spełniające min. normę EURo 5,

co najmniej 2 pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych, spełniające min. normę EURO 5,

co najmniej 1 pojazd przeznaczony do odbioru odpadów wielkogabarytowych
oraz co najmniej l pojazd dwu komorowy, spełniający min. normę EURo 5,

co najmniej 'l pojazd z systemem HDS przystosowany do odbioru kontenerów
z odpadami komunalnymi, spełniający min. normę EURO 5,

co najmniej 'l pojazd przystosowany do obsługi nieruchomości o
utrudnionym dojeździe, w tym: 'l pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
nie Większej niż 3,5 tony, spełniające min. normę EURO 3;

Powinno być:
3) dysponują lub będą dysponować pojazdami umożliwiającymi sprawne
odbieranie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy. Liczba pojazdów powinna być dostosowana do
ciągłego obsługiwania wszystkich nieruchomości zamieszkałych, jednakże nie
może być mniejsza niż:
.._ co najmniej 2 pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych, spełniające min. normę EURO 5,

- co najmniej 2 pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych, 5pełniające min. normę EURO 5,
.._ co najmniej 'l pojazd przeznaczonY do odbioru odpadów
wielkogabarytowych oraz co najmniej 'l pojazd dwu komorowy, spełniający
min. normę EURo 5,

- co najmniej 'l pojazd z systemem HDS przystosowany do odbioru
kontenerów z odpadami komunalnymi, spełniający min. normę EURO 5,

- co najmniej l pojazd przystosowany do obsługi nieruchomości o
utrudnionym dojeździe - pojazd o dopuszcza|nej masie całkowitej nie
większej niż 3,5 tony, spełniające min. normę EURO 5.

Vl1.2) ln ne dodatkowe informacje:
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