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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: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 550733679
Adres pocztowy: B.Prusa 66
Miejscowość: Ostrów Mazowiecka
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 07-300
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@gkostrow.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gkostrow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80mm o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym 
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.)
Numer referencyjny: DLiUT.260.39.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 - 
inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 
w 19 12 11 wytworzonych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie ul. Łomżyńska 11 
w ilości ok. 2700 Mg w trakcie trwania umowy.

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

13/11/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ZGKiMOM
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-131190
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 197-476694
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/10/2020

mailto:zamowienia@gkostrow.pl
www.gkostrow.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:476694-2020:TEXT:PL:HTML
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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:
Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego odbioru frakcji nadsitowej ( > 80 mm) o kodzie 19 12 
12 wydzielona z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych (o kodzie 20 03 01) na linii sortowniczej po 
wysortowaniu frakcji materiałowych nadających się do recyklingu i ponownego użycia tj. metalu, szkła, papieru, 
tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych.
Transport odpadów będzie odbywał się pojazdem typu "ruchoma podłoga" o możliwości załadunku do 24 Mg. 
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i transportu w miejsce docelowego zagospodarowania ok. 900 Mg 
odpadu miesięcznie. Realizacja usługi w systemie ciągłym od poniedziałku do piątku w godz. 7 - 15 adekwatnie 
do awizacji odbiorcy odpadu.
Rzeczywista ilość przekazanego do zagospodarowania odpadu wg zapotrzebowania Zamawiającego.
Towar będzie przekazywany w postaci paczek lub luzem w przypadku konserwacji lub przestoju 
technologicznego prasy.
Wykonawca zapewnia w trakcie trwania umowy dostęp do "systemu GPS" dzięki któremu Zamawiający 
będzie mógł śledzić bieżące położenie pojazdów Przewoźników realizujących zlecone zadanie. "System 
GPS" będzie umożliwiał wykonanie raportów z przebytych tras pojazdów realizujących zadania zlecone 
przez Zamawiającego i będzie umożliwiał przechowywanie zapisów tras przez cały okres obowiązywania 
umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu hasło dostępu do wskazanego "systemu GPS" przed odbiorem 
odpadów, do każdego transportu.
Odpady zostaną zagospodarowane na instalacjach Wykonawcy, które posiadają decyzje zezwalające na 
przedmiotowym terenie prowadzić działalność w zakresie przetwarzania tych odpadów (decyzje te będą 
stanowiły załącznik do umowy). Jeżeli Wykonawca nie posiada własnej instalacji posiadającej ważną decyzję 
w zakresie gospodarowania odpadami, na etapie składania ofert wskaże max. 2 instalacje na których będą 
przetworzone odpady odebrane od Zamawiającego.
Wykonawca dołączy do oferty umowę zawartą z podmiotem zagospodarowującym odpady oraz decyzję 
instalacji.
Zamawiający nie dopuszcza zmian instalacji na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.03.2021 r lub wcześniej gdy 
wyczerpie się określona umową ilość odpadów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub 
zwiększenia ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania o 20 % w stosunku do ilości podanej w punkcie 3 
SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w trakcie trwania umowy.
Rzeczywista ilość przekazanego do zagospodarowania odpadu wg zapotrzebowania Zamawiającego. 
Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń z tytułu zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych 
odpadów. Odbiory wg wskazań Zamawiającego.
Ilość odpadów: 2.700Mg (+/- 20%)
Termin wykonania: 01.01.2021 - 31.03.2021
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego odbioru frakcji nadsitowej ( > 80 mm) o kodzie 19 12 
12 wydzielona z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych (o kodzie 20 03 01) na linii sortowniczej po 
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wysortowaniu frakcji materiałowych nadających się do recyklingu i ponownego użycia tj. metalu, szkła, papieru, 
tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych.
Transport odpadów będzie odbywał się pojazdem typu "ruchoma podłoga" o możliwości załadunku do 24 Mg. 
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i transportu w miejsce docelowego zagospodarowania ok. 900 Mg 
odpadu miesięcznie. Realizacja usługi w systemie ciągłym od poniedziałku do piątku w godz. 7 - 15 adekwatnie 
do awizacji odbiorcy odpadu.
Rzeczywista ilość przekazanego do zagospodarowania odpadu wg zapotrzebowania Zamawiającego.
Towar będzie przekazywany w postaci paczek lub luzem w przypadku konserwacji lub przestoju 
technologicznego prasy.
Wykonawca zapewnia w trakcie trwania umowy dostęp do "systemu GPS" dzięki któremu Zamawiający 
będzie mógł śledzić bieżące położenie pojazdów Przewoźników realizujących zlecone zadanie. "System 
GPS" będzie umożliwiał wykonanie raportów z przebytych tras pojazdów realizujących zadania zlecone 
przez Zamawiającego i będzie umożliwiał przechowywanie zapisów tras przez cały okres obowiązywania 
umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu hasło dostępu do wskazanego "systemu GPS" przed odbiorem 
odpadów, do każdego transportu.
Odpady zostaną zagospodarowane na instalacjach Wykonawcy, które posiadają decyzje zezwalające na 
przedmiotowym terenie prowadzić działalność w zakresie przetwarzania tych odpadów (decyzje te będą 
stanowiły załącznik do umowy). Jeżeli Wykonawca nie posiada własnej instalacji posiadającej ważną decyzję 
w zakresie gospodarowania odpadami, na etapie składania ofert wskaże max. 2 instalacje na których będą 
przetworzone odpady odebrane od Zamawiającego.
Wykonawca dołączy do oferty umowę zawartą z podmiotem zagospodarowującym odpady oraz decyzję 
instalacji.
Zamawiający nie dopuszcza zmian instalacji na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.06.2021 r lub wcześniej gdy 
wyczerpie się określona umową ilość odpadów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub 
zwiększenia ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania o 20 % w stosunku do ilości podanej w punkcie 3 
SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w trakcie trwania umowy.
Rzeczywista ilość przekazanego do zagospodarowania odpadu wg zapotrzebowania Zamawiającego. 
Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń z tytułu zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych 
odpadów. Odbiory wg wskazań Zamawiającego.
Ilość odpadów: 5.000Mg (+/- 20%)
Termin wykonania: 01.01.2021 - 30.06.2021
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: KONIEC
Zamiast:
Data: 31/03/2021
Powinno być:
Data: 30/06/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: termin składania ofert:
Zamiast:
Data: 16/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/11/2020
Czas lokalny: 10:00
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Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 16/11/2020
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 20/11/2020
Czas lokalny: 10:10

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


