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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403571-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Ustroń: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2019/S 164-403571
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 148-364725)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Ustroń
Rynek 1
Ustroń
43-450
Polska
Osoba do kontaktów: Józef Kuczera
Tel.: +48 338579300
E-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl
Faks: +48 338579330
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ustron.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości
Numer referencyjny: ZP.271.1.23.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu
odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w sposób
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
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innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do SIWZ.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/08/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 148-364725

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

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu
odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w sposób
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Minimalne ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania z podziałem na frakcje wynoszą:
— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 3 900 Mg,
— odpady wielkogabarytowe: 350 Mg,
— odpady budowlano-remontowe: 500 Mg,
— odpady zielone: 700 Mg,
— pozostałe odpady segregowane: 800 Mg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do SIWZ.
Uwaga!
Zamawiający informuje, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane
powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres
usług będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do
zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:
— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 6 000 Mg,
— odpady wielkogabarytowe: 700 Mg,
— odpady budowlano-remontowe: 1 900 Mg,
— odpady zielone: 1 550 Mg,
— pozostałe odpady segregowane: 1 350 Mg.
Warunki skorzystania z prawa opcji:
1) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako
uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
2) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
3) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak
złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do
Zamawiającego.
4) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach
opisanych w SIWZ i wzorze umowy.
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Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu
odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w sposób
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Minimalne ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania z podziałem na frakcje wynoszą:
— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 3 900 Mg,
— odpady wielkogabarytowe: 350 Mg,
— odpady budowlano-remontowe: 400 Mg,
— odpady zielone: 700 Mg,
— pozostałe odpady segregowane: 800 Mg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do SIWZ.
Uwaga!
Zamawiający informuje, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane
powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres
usług będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do
zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:
— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 7 000 Mg,
— odpady wielkogabarytowe: 900 Mg,
— odpady budowlano-remontowe: 2 000 Mg,
— odpady zielone: 1 800 Mg,
— pozostałe odpady segregowane: 1 800 Mg.
Warunki skorzystania z prawa opcji:
1) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako
uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
2) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
3) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak
złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do
Zamawiającego.
4) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach
opisanych w SIWZ i wzorze umowy.
Numer sekcji: II.2.11
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający informuje, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane w
formularzu cenowym ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku
gdy zakres usług będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji
do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:
— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 6 000 Mg,
— odpady wielkogabarytowe: 700 Mg,
— odpady budowlano-remontowe: 1 900 Mg,
— odpady zielone: 1 550 Mg,
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— pozostałe odpady segregowane: 1 350 Mg.
Warunki skorzystania z prawa opcji:
1) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako
uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
2) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
3) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak
złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do
Zamawiającego.
4) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach
opisanych w SIWZ i wzorze umowy.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający informuje, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane w
formularzu cenowym ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku
gdy zakres usług będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji
do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:
— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 7 000 Mg,
— odpady wielkogabarytowe: 900 Mg,
— odpady budowlano-remontowe: 2 000 Mg,
— odpady zielone: 1 800 Mg,
— pozostałe odpady segregowane: 1 800 Mg.
Warunki skorzystania z prawa opcji:
1) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako
uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
2) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
3) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak
złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do
Zamawiającego.
4) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach
opisanych w SIWZ i wzorze umowy.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 09/09/2019
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 16/09/2019
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 09/09/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 16/09/2019
Czas lokalny: 13:00
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Inne dodatkowe informacje:
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