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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262800-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Bolesław: Usługi recyklingu odpadów
2020/S 108-262800

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 091-217261)

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

Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Osadowa 1
Miejscowość: Bolesław
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 32-329
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Wadas
E-mail: wadas@zgkboleslaw.com 
Tel.:  +48 326461148
Faks:  +48 326461148
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zgkboleslaw.com
Adres profilu nabywcy: https://epuap.gov.pl/wps/portal

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
Numer referencyjny: 11/ZP/2020

II.1.2) Główny kod CPV
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Część I – Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 04.
Część II – Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 10.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji przetargowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 091-217261

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolnośc techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda: 
wykonania lub wykonywania należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 
o kodzie 19 12 04 w ilości min 2 000 Mg rocznie: dla części I zamówienia;
wykonania lub wykonywania należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 
o kodzie 19 12 10 w ilości min 2 000 Mg rocznie: dla części II zamówienia.
— W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem osobowym dla 
każdej z części zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie 
dysponował:
1) kierowcami z uprawnieniami do obsługi sprzętu – co najmniej 2 osoby;
2) pracownikiem biura obsługi – co najmniej 1 osoba, odpowiedzialna za nadzór i właściwą jakość świadczonej 
usługi.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający 
żąda:wykonania lub wykonywania należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej usługi odbioru i zagospodarowania 
odpadów o kodzie 19 12 04 lub 19 12 10 lub 19 12 12 w ilości min 2 000 Mg rocznie: dla części I zamówienia;
Wykonania lub wykonywania należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 
o kodzie 19 12 10 w ilości min 2 000 Mg rocznie: dla części II zamówienia.
— W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem osobowym dla 
każdej z części zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie 
dysponował:
1) kierowcami z uprawnieniami do obsługi sprzętu – co najmniej 2 osoby;
2) pracownikiem biura obsługi – co najmniej 1 osoba, odpowiedzialna za nadzór i właściwą jakość świadczonej 
usługi.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: I i II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
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Zamiast:
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 18/06/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: I i II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/06/2020
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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