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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Gmina Krapkowice
531413099
ul. 3 Maja 17
Krapkowice
47-303
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Zając
Tel.:  +48 774466835
E-mail: b.zajac@krapkowice.pl 
Faks:  +48 774466888
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.krapkowice.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
Gminy Krapkowice
Numer referencyjny: BZP.271.35.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Krapkowice, obejmującej miasto Krapkowice i 11 sołectw oraz ich transport i
zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wyposażenie w/w nieruchomości w pojemniki i/lub worki na
odpady komunalne oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie technicznym, zorganizowanie w pierwszym
półroczu każdego roku (na wiosnę) akcyjnej zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych oraz prowadzenie dokumentacji
związanej z realizacją zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/01/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Irenka333
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-187830
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 242-553053
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/12/2018

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Krapkowice, obejmującej miasto Krapkowice i 11 sołectw oraz ich transport i
zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wyposażenie w/w nieruchomości
W pojemniki i/lub worki na odpady komunalne oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie technicznym,
zorganizowanie w pierwszym półroczu każdego roku (na wiosnę) akcyjnej zbiórki mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych oraz
prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.
3. Zapotrzebowanie na pojemniki w okresie obowiązywania umowy wynosi:
a) 120 l – 10 300 szt.
b) 240 l – 2 000 szt.
c) 660 l – 330 szt.
d) 1100 l – 390 szt.
4. Zapotrzebowanie na worki o pojemności 120 l wynosi 23 000 szt. jednak nie więcej niż 27 000 szt.
miesięcznie. Zapotrzebowanie na worki o pojemności 80 l wynosi 5 500 szt. jednak nie więcej niż 7 500 szt.
miesięcznie.
5. Prognozowana ilość odpadów komunalnych do odebrania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
a) niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) – 8 659,00 Mg,
b) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – 1 103,00 Mg,
c) papier – 736,00 Mg,
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i inne bioodpady – 4 987,00 Mg,
e) popiół – 1 832,00 Mg,
f) odpady budowlane i rozbiórkowe – 682,00 Mg,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 1 345,00 Mg,
h) odpady niebezpieczne (w tym: leki, baterie, chemikalia) – 10,00 Mg,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 14,00 Mg,
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j) opony samochodów osobowych i jednośladów – 150,00 Mg,
k) materiały izolacyjne (wełna mineralna, styropian budowlany) – 80 Mg,
l) papa odpadowa - 50 Mg.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Krapkowice, obejmującej miasto Krapkowice i 11 sołectw oraz ich transport i
zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wyposażenie w/w nieruchomości w pojemniki i/lub worki na
odpady komunalne oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie technicznym, zorganizowanie w pierwszym
półroczu każdego roku (na wiosnę) akcyjnej zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych oraz prowadzenie dokumentacji
związanej z realizacją zamówienia.
3. Zapotrzebowanie na pojemniki w okresie obowiązywania umowy wynosi:
a) 120 l – 10 300 szt.
b) 240 l – 2 000 szt.
c) 660 l – 330 szt.
d) 1100 l – 390 szt.
4. Zapotrzebowanie na worki o pojemności 120 l wynosi 20 000 szt. jednak nie więcej niż 23 000 szt.
miesięcznie. Zapotrzebowanie na worki o pojemności 80 l wynosi 5 000 szt. jednak nie więcej niż 6 500 szt.
miesięcznie.
5. Prognozowana ilość odpadów komunalnych do odebrania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
a) niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) – 5 773,00 Mg,
b) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – 735,00 Mg,
c) papier – 491,00 Mg,
d) szkło – 505,00 Mg,
e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i inne bioodpady – 2 743,00 Mg,
f) popiół – 1 038,00 Mg,
g) odpady budowlane i rozbiórkowe – 455,00 Mg,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 897,00 Mg,
i) odpady niebezpieczne (w tym: leki, baterie, chemikalia) – 7,00 Mg,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 9,00 Mg,
k) opony samochodów osobowych i jednośladów – 100,00 Mg,
l) materiały izolacyjne (wełna mineralna, styropian budowlany) – 53,00 Mg,
m) papa odpadowa – 33,00 Mg.
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Początek: 01/03/2019
Koniec: 31/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień wybranemu Wykonawcy w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.
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2. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, które będą zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego.
3. Zamawiający przewiduje, iż wartość tych usług może wynieść maksymalnie do 50 % wartości zamówienia
podstawowego.
Powinno być:
Początek: 01/03/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień wybranemu Wykonawcy w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.
2. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, które będą zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego.
3. Zamawiający przewiduje, iż wartość tych usług może wynieść maksymalnie do 50 % wartości zamówienia
podstawowego.
Numer sekcji: VI.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Zamiast:
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
II kwartał 2021 r.
Powinno być:
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
IV kwartał 2020 r.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 22/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 22/01/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 25/01/2019
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


