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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412757-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Włocławek: Usługi związane z odpadami
2018/S 182-412757

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 174-394746)

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.
ul. Komunalna 4
Włocławek
87-800
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wydra
Tel.:  +48 544123866
E-mail: saniko@saniko.com.pl 
Faks:  +48 544121804
Kod NUTS: PL619
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.saniko.com.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach 19 12 12 i 20 03 99, z podziałem na 3 części
Numer referencyjny: BZ/ZP.08/03/09/18.

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach
19 12 12 i 20 03 99, wytworzonych w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu
41a, gm. Brześć Kujawski, POLSKA, z możliwością składania ofert częściowych na 3 zadania (części).

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

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394746-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:saniko@saniko.com.pl
http://www.saniko.com.pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 174-394746

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:
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
Dla Części nr 1:
a) zezwolenie - decyzję właściwego organu na przetwarzanie odpadów, uwzględniającą odpad o kodzie 19 12
12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) pochodzące z mechanicznej obróbki zmieszanych
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1987 z późn. zm.),
Dla Część nr 2:
a) zezwolenie - decyzję właściwego organu na przetwarzanie odpadów, uwzględniającą odpad o kodzie 20 03
99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012
r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.).
Dla Część nr 3:
a) zezwolenie - decyzję właściwego organu na przetwarzanie odpadów, uwzględniającą odpad o kodzie 20 03
99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012
r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.).
2. Dokument na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu jest:
Zezwolenie - decyzja właściwego organu na przetwarzanie odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o
odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.).
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
Dla Części nr 1:
a) decyzję na zbierania i przetwarzanie odpadów, uwzględniającą odpad o kodzie 19 12 12, oraz wpis do
rejestru BDO w zakresie transportu, zbierania oraz przetwarzania odpadu o kodzie 19 12 12.
Dla Części nr 2:
a) decyzję na zbierania i przetwarzanie odpadów, uwzględniającą odpad o kodzie 20 03 99, oraz wpis do
rejestru BDO w zakresie transportu, zbierania oraz przetwarzania odpadu o kodzie 20 03 99.
Dla Część Nr 3:
a) decyzję na zbierania i przetwarzanie odpadów, uwzględniającą odpad o kodzie 20 03 99, oraz wpis do
rejestru BDO w zakresie transportu, zbierania oraz przetwarzania odpadu o kodzie 20 03 99.
2. Dokumentem na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu jest:
Dla Części nr 1, nr 2 i nr 3:
Decyzja na zbierania i przetwarzanie odpadów oraz wpis do rejestru BDO w zakresie transportu, zbierania oraz
przetwarzania odpadu.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394746-2018:TEXT:PL:HTML
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