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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:533426-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Karczew: Usługi wywozu odpadów
2019/S 217-533426

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 203-494561)

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

Oficjalna nazwa: Gmina Karczew
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Warszawska 28
Miejscowość: Karczew
Kod NUTS: PL912
Kod pocztowy: 05-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Szulc
E-mail: m.szulc@karczew.pl 
Tel.:  +48 227806588
Faks:  +48 227806588
Adresy internetowe:
Główny adres: www.karczew.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Karczew – 3 części
Numer referencyjny: ZP.271.10.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90511000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług których przedmiotem jest odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie miasta
i gminy Karczew oraz odpadów dostarczanych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części zamówienia, wg opisu i
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informacji zawartych w punktach II.2.1) niniejszego ogłoszenia. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa
dokumentacja zamówienia, tj. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) z załącznikami.
Wyżej wymieniona dokumentacja jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia i jest dostępna na stronie
internetowej Zamawiającego. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

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 203-494561

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)
Część nr: I, II, III
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, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Karczewa w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujący co najmniej kody objęte niniejszym
zamówieniem;
2) posiada wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1466 z późn. zm.);
3) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701).
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę na wezwanie
Zamawiającego dokumentów, o których mowa w punktach: 1, 2, 3 powyżej (odpowiednio w punktach 8.4.5,
8.4.6, 8.4.7 SIWZ).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uprawnienia, o których mowa
w punktach: 1, 2, 3 powyżej, winien posiadać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, który rzeczywiście będzie odbierał i zagospodarowywał odpady.
Powinno być:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Karczewa w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujący co najmniej kody objęte niniejszym
zamówieniem;
2) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701).
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę na wezwanie
Zamawiającego dokumentów, o których mowa w punktach: 1), 2) powyżej (odpowiednio w punktach 8.4.5, 8.4.7
SIWZ).
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uprawnienia o których mowa
w punktach: 1), 2) powyżej winien posiadać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, który rzeczywiście będzie odbierał i zagospodarowywał odpady.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


