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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 Gródek nad Dunajcem
Adres pocztowy: Gródek nad Dunajcem 54
Miejscowość: Gródek nad Dunajcem
Kod NUTS: PL218
Kod pocztowy: 33-318
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Błażusiak
E-mail: przetargi@gminagrodek.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gminagrodek.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem w II, III i IV
kwartale 2020 roku
Numer referencyjny: IZP.271.4.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem oraz ich
zagospodarowaniu.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.1. odbiór odpadów komunalnych na terenach z zabudową jednorodzinna i wielorodzinną oraz w zakładach
pracy, punktach handlowych i punktach usługowych, szkołach, instytucjach i na terenie innych podmiotów, a
także przy drogach, placach i innych obiektach,
2.2. Zagospodarowanie odbieranych odpadów komunalnych,

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

02/03/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

mailto:przetargi@gminagrodek.pl
http://gminagrodek.pl/
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0023x5s
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-018744
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 030-069961
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/02/2020

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: II.2.4
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Gródek nad Dunajcem oraz ich
zagospodarowaniu.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.1. odbiór odpadów komunalnych na terenach z zabudową jednorodzinna i wielorodzinną oraz w zakładach
pracy, punktach handlowych i punktach usługowych, szkołach, instytucjach i na terenie innych podmiotów, a
także przy drogach, placach i innych obiektach w następujących frakcjach i ilościach:
2.1.1. zmieszane (niesegregowanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 gromadzone (przekazywane)
w pojemnikach, kontenerach lub workach koloru czarnego – 800,0 Mg;
2.1.2. gromadzone w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów – 300,0 Mg:
2.1.3. odpady niewymienione powyżej – 214,1 Mg:
2.2. zagospodarowanie odbieranych odpadów komunalnych w sposób uwzględniając poniższe warunki:
2.2.1. w ramach zagospodarowania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady zobowiązany jest
do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych właściwej dla regionu małopolskiego. Podmiotu odbierający zobowiązany jest do
wskazania w ofercie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
2.2.2. w przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych innych niż wyżej wymienione oraz innych
niż odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, odpad metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
odpady tworzysz sztucznych w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnych uwzględnionej bioodpadów w ramach
zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do ich przekazania do odzysku, a w
razie braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której
mowa w art. 17 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.);
2.2.3. w przypadku zbieranych w sposób selektywny odpadów papieru, w tym tektury, odpadów
opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury, odpadów ze szkła, w tym odpadów
opakowaniowych ze szkła, odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów tworzysz
sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych
wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnych uwzględnionej bioodpadów,
odbierając odpady zobowiązany jest przekazać je do odzysku zgodnie z zapisami art. 18 ust. 3 ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.);
3. W zakres zamówienia wchodzi również:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69961-2020:TEXT:PL:HTML
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3.1. uporządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczania
wynikającego z przepełnienia pojemnika lub worka spowodowanego jego nieopróżnieniem lub brakiem odbioru
we właściwym czasie, jak również spowodowanego podczas czynności odbioru;
3.2. zakup, właściwe oznakowanie oraz dystrybucja (przekazywanie) worków na poszczególne odpady do
właścicieli nieruchomości;
3.3. wyposażenie części nieruchomości w kontenery;
3.4. objazd wzdłuż drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych celem odebrania złożonych przy tych drogach
(w szczególności przy przystankach autobusowych) odpadów w workach na odpady stałe segregowane i
niesegregowane odstawione przez osoby z nieruchomości okresowo zamieszkanych (domki letniskowe) – w
każdy poniedziałek w okresie od 15 kwietnia do 15 października.
4. Wykonawca zobowiązany będzie również odbierać odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
(popiół) o kodzie 20 03 99 w gromadzone (przekazywane) w workach – 10,0 Mg. Odpady te są odbierane na
koszt zainteresowanych mieszkańców.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Gródek nad Dunajcem oraz ich
zagospodarowaniu.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.1. odbiór odpadów komunalnych na terenach z zabudową jednorodzinna i wielorodzinną oraz w zakładach
pracy, punktach handlowych i punktach usługowych, szkołach, instytucjach i na terenie innych podmiotów, a
także przy drogach, placach i innych obiektach w następujących frakcjach i ilościach:
2.1.1. zmieszane (niesegregowanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 gromadzone (przekazywane)
w pojemnikach, kontenerach lub workach koloru czarnego – 800,0 Mg;
2.1.2. gromadzone w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów – 300,0 Mg:
2.1.3. odpady niewymienione powyżej – 214,1 Mg:
2.2. zagospodarowanie odbieranych odpadów komunalnych w sposób uwzględniając poniższe warunki:
2.2.1. w ramach zagospodarowania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady zobowiązany jest
do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych właściwej dla regionu małopolskiego. Podmiotu odbierający zobowiązany jest do
wskazania w ofercie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
2.2.2. w przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych innych niż wyżej wymienione oraz innych
niż odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, odpad metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
odpady tworzysz sztucznych w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnych uwzględnionej bioodpadów w ramach
zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do ich przekazania do odzysku, a w
razie braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której
mowa w art. 17 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.);
2.2.3. w przypadku zbieranych w sposób selektywny odpadów papieru, w tym tektury, odpadów
opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury, odpadów ze szkła, w tym odpadów
opakowaniowych ze szkła, odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów tworzysz
sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych
wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnych uwzględnionej bioodpadów,
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odbierając odpady zobowiązany jest przekazać je do odzysku zgodnie z zapisami art. 18 ust. 3 ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.);
3. W zakres zamówienia wchodzi również:
3.1. uporządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczania
wynikającego z przepełnienia pojemnika lub worka spowodowanego jego nieopróżnieniem lub brakiem odbioru
we właściwym czasie, jak również spowodowanego podczas czynności odbioru;
3.2. zakup, właściwe oznakowanie oraz dystrybucja (przekazywanie) worków na poszczególne odpady do
właścicieli nieruchomości;
3.3. wyposażenie części nieruchomości w kontenery;
3.4. objazd wzdłuż drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych celem odebrania złożonych przy tych drogach
(w szczególności przy przystankach autobusowych) odpadów w workach na odpady stałe segregowane i
niesegregowane odstawione przez osoby z nieruchomości okresowo zamieszkanych (domki letniskowe) – w
każdy poniedziałek w okresie od 15 kwietnia do 15 października.
4. Wykonawca zobowiązany będzie również odbierać odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
(popiół) o kodzie 20 03 99 w gromadzone (przekazywane) w workach – 10,0 Mg.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


