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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Łomianki
Adres pocztowy: ul.Warszawska 115
Miejscowość: Łomianki
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-092
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Referat Zamówień Publicznych
E-mail: aneta.witkowska@lomianki.pl 
Tel.:  +48 228889843
Faks:  +48 228889844
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lomianki.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi

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

II.1.1) Nazwa:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa Gminnego Punktu
Odbierania Odpadów w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”
Numer referencyjny: RZP.271.11.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z
2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), tj.:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
a) od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy łomianki z terenu posesji,
b) z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK),
c) z Punktów Selektywnej Zbiórki Przeterminowanych Leków,
d) z Punktów Selektywnej Zbiórki Zużytych Baterii;
2) dostarczenie i rozdysponowanie worków i pojemników na odpady;
3) dostarczenie kontenerów i pojemników do obsługi GPSZOK;
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4) opróżnianie zestawów do segregacji na terenach ogólnodostępnych.

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

25/03/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: gmina1
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-035015
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 053-126173
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/03/2020

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
Zamiast:
5.1.2.1.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że posiada aktualny wpis do rejestru BDO (Bazy danych o
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
komunalnych,
Powinno być:
5.1.2.1.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualny wpis do Rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez
właściwego Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 701
z późn.zm.) w zakresie podmiotów transportujących odpady.
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
6.1.8.2 Aktualnego wpisu do rejestru BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami) w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
Powinno być:
6.1.8.2 Aktualnego wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa
na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm.) w zakresie podmiotów transportujących odpady.
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
5.1.2.1.3 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie zagospodarowania odpadów (w ramach niniejszego punktu należy dołączyć
pozwolenie zintegrowane lub/i sektorowe na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowanie odpadów,
tj. składowanie, przetwarzanie w instalacji na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U.2019.0.701 z późn. zm.).
Powinno być:
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5.1.2.1.3 Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów
lub pozwolenie zintegrowane na przetwarzanie odpadów wydane w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm.)
w zakresie odpadów o kodach wymienionych poniżej:
- 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury,
- 15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe,
- 15 01 07 – Opakowania ze szkła,
- 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02,
17 09 03
- 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
- 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,
- 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe,
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
6.1.8.3 Aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów (w ramach
niniejszego punktu należy dołączyć pozwolenie zintegrowane lub/i sektorowe na prowadzenie działalności
w zakresie zagospodarowanie odpadów, tj. składowanie, przetwarzanie w instalacji na podstawie ustawy o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2019.0.701 z późn. zm.).
Powinno być:
6.1.8.3 Aktualnego zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane na przetwarzanie
odpadów wydane w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm.)
w zakresie odpadów o kodach wymienionych poniżej:
- 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury,
- 15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe,
- 15 01 07 – Opakowania ze szkła,
- 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02,
17 09 03
- 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
- 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,
- 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe,
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/04/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/04/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 14/06/2020
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 21/06/2020
Numer sekcji: IV.2.7
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Zamiast:
Data: 16/04/2020
Czas Lokalny: 10:45
Miejsce:
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 16.4.2020 godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 71,
pok. nr 11
Powinno być:
Data: 23/04/2020
Czas Lokalny: 10:45
Miejsce:
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 23.04.2020 godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej
71, pok. nr 11

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


