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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506256-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Sanok: Usługi związane z odpadami
2021/S 194-506256

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 191-496010)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 59
Miejscowość: Sanok
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 38-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Nowak-Grudzień, Kamil Bujacz
E-mail: sekretariat@spgk.com.pl 
Tel.:  +48 134647811
Faks:  +48 134648862
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spgk.com.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07
Numer referencyjny: IDZ.261.1.2.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07 w ilości 1 
500 Mg.

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

01/10/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 191-496010

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07 w 
ilości jak poniżej:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 ilość: 1 500 Mg
A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie 
z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe w ilości 1 500 Mg w 
sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
1) Odpady będą przekazywane formie nierozdrobnionej.
2) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
3) Odpady o kodzie 20 03 07 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 
59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – luzem.
4) Przewidywana do przekazania w okresie trwania umowy ilość odpadów, wynosi 1 500 Mg w nieregularnych 
odstępach czasowych.
5) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie 
przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie 
do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w 
formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres.
6) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. 
Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich zagospodarowania samochodami ciężarowymi z naczepą 
typu „ruchoma podłoga” lub samochodami typu „hakowiec” z kontenerem KP 35. Koszt rozładunku odpadów 
ponosi Zamawiający.
7) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie 
według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego.
8) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. 
Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego 
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wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot 
zamówienia ponosi Wykonawca.
2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa dla poszczególnych zadań powinna być realizowana zgodnie z 
nw. przepisami:
2.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.);
2.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.);
2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 
888 ze zm.);
2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Podkarpackiego 2022;
2.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie 
wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;
oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy.
3. Pozostałe informację zostały zawarte w rozdziale IV SWZ.
Powinno być:
1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07 w 
ilości jak poniżej:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 ilość: 1 500 Mg
A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie 
z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe w ilości 1 500 Mg w 
sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
1) Odpady będą przekazywane formie nierozdrobnionej.
2) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
3) Odpady o kodzie 20 03 07 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 
59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – luzem.
4) Przewidywana do przekazania w okresie trwania umowy ilość odpadów, wynosi 1 500 Mg w nieregularnych 
odstępach czasowych.
5) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie 
przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie 
do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do Wykonawcy potwierdzi transport w formie 
telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres.
6) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. 
Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich zagospodarowania samochodami ciężarowymi z naczepą 
typu „ruchoma podłoga” lub samochodami typu „hakowiec” z kontenerem KP 35. Koszt rozładunku odpadów 
ponosi Zamawiający.
7) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie 
według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego.
8) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. 
Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego 
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wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot 
zamówienia ponosi Wykonawca.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania mniejszej ilości odpadów niż 1 500 Mg w sytuacji 
zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/
dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 1 200 Mg.
2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa dla poszczególnych zadań powinna być realizowana zgodnie z 
nw. przepisami:
2.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.);
2.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.);
2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 
888 ze zm.);
2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Podkarpackiego 2022;
2.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie 
wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;
oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy.
3. Pozostałe informację zostały zawarte w rozdziale IV SWZ.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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