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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:500108-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami
2018/S 218-500108

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 205-468253)

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

Związek Międzygminny EKO Siódemka
Kołłątaja 7
Krotoszyn
63-700
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Obal, Magdalena Minta
Tel.:  +48 627226632
E-mail: zamowienia@eko7.krotoszyn.pl 
Faks:  +48 625903266
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: http://eko7.krotoszyn.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin
Związku Międzygminnego EKO Siódemka
Numer referencyjny: GOA.271.2.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, z terenu Gmin Związku
Międzygminnego EKO Siódemka, w tym odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
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ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Dopuszcza się
możliwość składania ofert częściowych W przypadku usługi w zakresie zagospodarowania popiołów i żużlu
wymaga się, aby miejsce ich odbioru oddalone było nie więcej niż 30 km od siedziby Związku Międzygminnego
EKO Siódemka - mierząc w linii prostej, w związku z wymaganiami wynikającymi z ustawy o odpadach z dnia
14.12.2012 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm.) oraz ze względów ekonomicznych. Opis przedmiotu zamówienia
zwany dalej „OPZ” stanowi załącznik A do SIWZ.

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

09/11/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 205-468253

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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:
1. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, prowadzonego przez właściwy organ, o którym mowa w art. 9b - 9c ustawy z dnia 13.9.1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1454 ze zm.), w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia – Dotyczy cz. I –VI.
Powinno być:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:
1. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, prowadzonego przez właściwy organ, o którym mowa w art. 9b-9c ustawy z dnia 13.9.1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1454 ze zm.), w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia – Dotyczy cz. I–V.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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