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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Gmina Byczyna
Urząd Miejski ul. Rynek 1 46-220 Byczyna POLSKA
Byczyna
46-220
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna
Tel.:  +48 774134150
E-mail: zamowieniapubliczne@byczyna.pl 
Faks:  +48 774134150
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.byczyna.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z
terenu Gminy Byczyna w okresie od 01.11.2018 do 31.12.2020 r.
Numer referencyjny: GP.271.13.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych
z terenu Gminy Byczyna polegające na odbiorze, wywozie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych
niesegregowanych oraz segregowanych gromadzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych
z terenu gminy Byczyna oraz organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych(PSZOK). Zamówienie obejmuje w szczególności: a)odbieranie odpadów komunalnych
wytworzonych na terenie Gminy Byczyna pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna) i ich transport do miejsca zagospodarowania,
b)zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Byczyna, c)organizację i prowadzenie PSZOK oraz zagospodarowanie zebranych
od mieszkańców Gminy Byczyna w ramach PSZOK oraz zagospodarowanie zebranych od mieszkańców Gminy
Byczyna w ramach PSZOK odpadów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: aszch4
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-127907
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 165-376885
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 24/08/2018

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: III.1.1
Część nr: 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:
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada następujące wpisy i zezwolenia:
1a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Byczyny w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b-9c ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie
odpowiadającymprzedmiotowi zamówienia
1b) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych będących przedmiotem
zamówieniawydane na podstawie ustawy o odpadach,
1c) posiada aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Powinno być:
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego
lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada następujące wpisy i zezwolenia:
1a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Byczyny w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b-9c ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia
1b) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia
wydane na podstawie ustawy o odpadach.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376885-2018:TEXT:PL:HTML
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VII.2) Inne dodatkowe informacje:


