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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126206-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Krapkowice: Usługi związane z odpadami
2021/S 050-126206

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 031-077524)

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

Oficjalna nazwa: Gmina Krapkowice
Krajowy numer identyfikacyjny: 531413099
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 17
Miejscowość: Krapkowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-303
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Zając
E-mail: b.zajac@krapkowice.pl 
Tel.:  +48 774466835
Faks:  +48 774466888
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.271.1.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

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 
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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:
1) wyposażenie w/w nieruchomości w pojemniki i/lub worki na odpady komunalne oraz utrzymywanie ich w 
odpowiednim stanie technicznym;
2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
położonych przy ul. Limanowskiego 61 oraz Piastowskiej 38C w Krapkowicach;
3) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.

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

09/03/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 031-077524

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym 
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach;
b) aktualne zezwolenie na zbieranie oraz transport odpadów, których rodzaje zostały wskazane w Opisie 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach;
c) aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów komunalnych, będących przedmiotem zamówienia wydane 
na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, w przypadku gdy Wykonawca zamierza 
prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazać 
odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania powinien przedstawić umowę na wskazany zakres z 
podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie;
d) aktualną umowę z instalacją komunalną, do której należy przekazać niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne,
e) aktualne, jeśli dotyczy, umowy z innymi instalacjami odzysku i unieszkodliwienia, do których zostaną 
przekazane odpady selektywnie zebrane;
f) w przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazać odpady innemu podmiotowi prowadzącemu odzysk lub 
unieszkodliwianie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, aktualną umowę na wskazany zakres z podmiotem 
posiadającym zezwolenie w tym zakresie, wynikające z prawa kraju przeznaczenia, jeśli jest wymagane. 
Wykonawca musi dostarczyć kopię tej umowy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena 
warunku określonego w lit. a dotyczyć będzie każdego z Wykonawców oddzielnie.
Powinno być:
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Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach;
b) aktualne zezwolenie na transport odpadów, których rodzaje zostały wskazane w Opisie przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach;
Ba) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów, których rodzaje zostały wskazane w Opisie przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, w przypadku gdy 
Wykonawca zamierza zbierać odpady we własnym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza w tym 
celu przekazać odpady innemu podmiotowi powinien przedstawić umowę na wskazany zakres z podmiotem 
posiadającym zezwolenie w tym zakresie;
c) aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów komunalnych, będących przedmiotem zamówienia wydane 
na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, w przypadku gdy Wykonawca zamierza 
prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazać 
odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania powinien przedstawić umowę na wskazany zakres z 
podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie;
d) aktualną umowę z instalacją komunalną, do której należy przekazać niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne,
e) aktualne, jeśli dotyczy, umowy z innymi instalacjami odzysku i unieszkodliwienia, do których zostaną 
przekazane odpady selektywnie zebrane;
f) w przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazać odpady innemu podmiotowi prowadzącemu odzysk lub 
unieszkodliwianie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, aktualną umowę na wskazany zakres z podmiotem 
posiadającym zezwolenie w tym zakresie, wynikające z prawa kraju przeznaczenia, jeśli jest wymagane. 
Wykonawca musi dostarczyć kopię tej umowy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena 
warunku określonego w lit. a dotyczyć będzie każdego z Wykonawców oddzielnie.
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym 
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:
1. aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach;
2. aktualne zezwolenie na zbieranie oraz transport odpadów, których rodzaje zostały wskazane w Opisie 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach;
3. aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów komunalnych, będących przedmiotem zamówienia wydane 
na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, w przypadku gdy Wykonawca zamierza 
prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazać 
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odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania powinien przedstawić umowę na wskazany zakres z 
podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie;
4. aktualną umowę z instalacją komunalną, do której należy przekazać niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne
5. aktualne, jeśli dotyczy, umowy z innymi instalacjami odzysku i unieszkodliwienia, do których zostaną 
przekazane odpady selektywnie zebrane;
6. w przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazać odpady innemu podmiotowi prowadzącemu odzysk lub 
unieszkodliwianie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, aktualną umowę na wskazany zakres z podmiotem 
posiadającym zezwolenie w tym zakresie, wynikające z prawa kraju przeznaczenia, jeśli jest wymagane. 
Wykonawca musi dostarczyć kopię tej umowy.
Powinno być:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:
1. aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach;
2. aktualne zezwolenie na transport odpadów, których rodzaje zostały wskazane w Opisie przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach;
2a. aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów, których rodzaje zostały wskazane w Opisie przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, w przypadku gdy 
Wykonawca zamierza zbierać odpady we własnym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza w tym 
celu przekazać odpady innemu podmiotowi powinien przedstawić umowę na wskazany zakres z podmiotem 
posiadającym zezwolenie w tym zakresie.
3. aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów komunalnych, będących przedmiotem zamówienia wydane 
na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, w przypadku gdy Wykonawca zamierza 
prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazać 
odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania powinien przedstawić umowę na wskazany zakres z 
podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie;
4. aktualną umowę z instalacją komunalną, do której należy przekazać niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne
5. aktualne, jeśli dotyczy, umowy z innymi instalacjami odzysku i unieszkodliwienia, do których zostaną 
przekazane odpady selektywnie zebrane;
6. w przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazać odpady innemu podmiotowi prowadzącemu odzysk lub 
unieszkodliwianie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, aktualną umowę na wskazany zakres z podmiotem 
posiadającym zezwolenie w tym zakresie, wynikające z prawa kraju przeznaczenia, jeśli jest wymagane. 
Wykonawca musi dostarczyć kopię tej umowy.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

12/03/2021 S50
https://ted.europa.eu/TED

4 / 4


