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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:533403-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Ślesin: Usługi związane z odpadami
2019/S 217-533403
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 212-520475)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ślesin
Adres pocztowy: ul. Kleczewska 15
Miejscowość: Ślesin
Kod NUTS: PL414
Kod pocztowy: 62-561
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Ficner
E-mail: zp@slesin.pl
Tel.: +48 632704011
Faks: +48 632704198
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.slesin.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i domków
letniskowych z terenu miasta i gminy Ślesin.”
Numer referencyjny: BZP.271.12.PN.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług komunalnych polegających na odbiorze transporcie i
zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na
których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z terenu miasta i gminy Ślesin w sposób zgodny z
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obowiązującymi przepisami prawa oraz wyposażenie nieruchomości w wymagane przez Zamawiającego ilości i
rodzaje worków.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/11/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 212-520475

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług komunalnych polegających na odbiorze transporcie i
zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na
których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z terenu miasta i gminy Ślesin w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa oraz wyposażenie nieruchomości w wymagane przez Zamawiającego ilości i
rodzaje worków.
W okresie obowiązywania umowy odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych szacuje się na
około:
— Szkło kod odpadu 150107- 259,280 Mg
— Opakowania z tworzyw sztucznych kod odpadu 150102- 287,180 Mg
— Opakowania z papieru i tektury kod odpadu 150101- 1,460 Mg
— Zużyte opony kod odpadu 160103- 40,400 Mg
— Odpady budowlane kod odpadu 170101- 12,400 Mg
— Zmieszane odpady z budowy i remontów kod odpadu- 170904- 62,400 Mg
— Zmieszane odpady opakowaniowe kod odpadu 150106- 56,820 Mg
— Papier i tektura kod odpadu 200101- 49,400 Mg
— Zużyte urządzenia elektryczne kod odpadu 200135- 5,640 Mg
— Zużyte urządzenia elektryczne kod odpadu 200136- 0,560 Mg
— Tworzywa sztuczne kod odpadu 200139- 208,340 Mg
— Odpady ulegające biodegradacji kod odpadu 200201- 156,400 Mg
— Tworzywa sztuczne kod odpadu 200139- 47,060 Mg
— Odpady wielkogabarytowe kod odpadu 200307- 168,160 Mg
— Niesegregowane odpady komunalne kod odpadu 200301- 2 870,520 Mg
Podana ilość odpadów jest szacunkowa i należy traktować ją orientacyjnie, ponieważ może ona ulec zmianie
stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
Zorganizowanie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK, których
lokalizację należy uzgodnić wcześniej z Zamawiającym. Na terenie Miasta i Gminy Ślesin będą prowadzone
dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jeden w mieście Ślesin drugi w Licheniu Starym lub
ich okolicy.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Powinno być:
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1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług komunalnych polegających na odbiorze transporcie i
zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na
których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z terenu miasta i gminy Ślesin w sposób zgodny
zobowiązującymi przepisami prawa oraz wyposażenie nieruchomości w wymagane przez Zamawiającego ilości
i rodzaje worków.
W okresie obowiązywania umowy odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych szacuje się
naokoło:
— szkło kod odpadu 150107- 259,280 Mg,
— opakowania z tworzyw sztucznych kod odpadu 150102- 287,180 Mg,
— opakowania z papieru i tektury kod odpadu 150101- 1,460 Mg,
— zużyte opony kod odpadu 160103- 40,400 Mg,
— odpady budowlane kod odpadu 170101- 12,400 Mg,
— zmieszane odpady z budowy i remontów kod odpadu- 170904- 62,400 Mg,
— zmieszane odpady opakowaniowe kod odpadu 150106- 56,820 Mg,
— papier i tektura kod odpadu 200101- 49,400 Mg,
— zużyte urządzenia elektryczne kod odpadu 200135- 5,640 Mg,
— zużyte urządzenia elektryczne kod odpadu 200136- 0,560 Mg,
— tworzywa sztuczne kod odpadu 200139- 208,340 Mg,
— odpady ulegające biodegradacji kod odpadu 200201- 156,400 Mg,
— tworzywa sztuczne kod odpadu 200139- 47,060 Mg,
— odpady wielkogabarytowe kod odpadu 200307- 168,160 Mg,
— niesegregowane odpady komunalne kod odpadu 200301- 2 870,520 Mg,
— odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach kod odpadu 200399 -356,00 Mg,
Podana ilość odpadów jest szacunkowa i należy traktować ją orientacyjnie, ponieważ może ona ulec zmianie
stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
Zorganizowanie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK, których
lokalizację należy uzgodnić wcześniej z Zamawiającym. Na terenie miasta i gminy Ślesin będą prowadzone 2
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 1 w mieście Ślesin, drugi w Licheniu Starym lub ich okolicy.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 06/12/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 10/12/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/12/2019
Czas lokalny: 11:15
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Powinno być:
Data: 10/12/2019
Czas lokalny: 11:15
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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