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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:595785-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Błonie: Usługi związane z odpadami
2021/S 226-595785
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 207-542171)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Błonie
Adres pocztowy: ul. Rynek 6
Miejscowość: Błonie
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-870
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kopczyńska
E-mail: zamowienia.publiczne@um.blonie.pl
Tel.: +48 222753064
Faks: +48 227253067
Adresy internetowe:
Główny adres: www.blonie.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.blonie.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne gromadzonych przez Zakład Usług Komunalnych na placu przeładunku w Błoniu (...)
Numer referencyjny: WZP.271.13.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: zagospodarowanie wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia odpadów komunalnych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających
biodegradacji, przekazywanych do składowania. Wykonawca zapewni zagospodarowanie odpadów osobno
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odpady zmieszane w ilości około700 Mg, osobno odpadów segregowanych w ilości około 300 Mg w okresie
obowiązywania umowy. Pełen opis znajduje się w SWZ.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 207-542171

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest:: odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia odpadów komunalnych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających
biodegradacji, przekazywanych do składowania. Wykonawca zapewni odbiór odpadów z placu przeładunku
osobno odpadów zmieszanych w ilości około 5000 Mg, osobno odpadów segregowanych w ilości około 2100
Mg i osobno odpadów zielonych ( kod 200201) w ilości około 1400 Mg w okresie obowiązywania umowy. Pełen
opis znajduje się w SWZ.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest:: odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia odpadów komunalnych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających
biodegradacji, przekazywanych do składowania. Wykonawca zapewni odbiór odpadów z placu przeładunku
osobno odpadów zmieszanych w ilości około 5000 Mg, osobno odpadów segregowanych w ilości około 2100
Mg i osobno odpadów zielonych ( kod 200201) w ilości około 1400 Mg w okresie obowiązywania umowy.
Pełen opis znajduje się w SWZ.Wykonawca powinien przyjąć nie więcej niż 2% ilości odpadów wskazanych
do zagospodarowania w SWZ jako dowożone przez Niego i tylko w sytuacjach nie możliwych do przewidzenia
przez Zamawiającego (sytuacje awaryjne). Zgodnie z przedmiotem zamówienia dostawa odpadów będzie po
stronie ZUK stąd też waga i kryterium oceny ofert oparte na odległości do Instalacji Komunalnej.
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada: • wpis do
rejestru działalności regulowanej prowadzony przez Burmistrza Miasta Błonia, o którym mowa w art. 9b ust 4
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) w
zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia; • wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny prowadzony przez GIOŚ, zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j.
Dz. U. z 2019 r poz. 1895); • wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami BDO prowadzony przez właściwego Marszałka Województwa na postawie art. 49
ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późniejszymi zmianami).
Powinno być:
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Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada:
• wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Błonia, o którym mowa w
art. 9b ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 888) w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia;
• wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami BDO prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na postawie art. 49 ust. 1 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późniejszymi zmianami).
• wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893 z późn. zm.),
• tytuł prawny do prowadzenia Instalacji Komunalnej (IK) na przyjmowanie odebranych od właścicieli
nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych (powstających z mechanicznej obróbki odpadów), a w przypadku gdy Wykonawca
jest podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację Instalacji Komunalnej – oświadczenie, potwierdzające stan
faktyczny i tytuł prawny.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 24/01/2022
Powinno być:
Data: 02/03/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/11/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 03/12/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

22/11/2021
S226
https://ted.europa.eu/TED

3/3

