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Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

I. II. VI. VII.

Polska-Kętrzyn: Usługi związane z odpadami
2019/S 235-576894
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 217-532789)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kętrzyn
Krajowy numer identyfikacyjny: 510742876
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 2
Miejscowość: Kętrzyn
Kod NUTS: PL622
Kod pocztowy: 11-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Grabias
E-mail: anna.grabias@gminaketrzyn.pl
Tel.: +48 897512474
Faks: +48 897512746
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.gminaketrzyn.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Kętrzyn
Numer referencyjny: RGG.271.71.2019
II.1.2) Główny kod CPV
90500000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu gminy Kętrzyn w sposób zgodny z przepisami prawa.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/12/2019
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 217-532789
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)
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, położonych na terenie gminy Ketrzyn, w sposób zapewniający:
— osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami,
— ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania.
Szacunkowa ilość odpadów objętych zamówieniem, dla liczby osób określonej w załączniku nr 6 do SIWZ – 1 556 ton, w tym
zmieszanych odpadów 1 110 Mg, tworzyw sztucznych 183 Mg, odpadów wielkogabarytowych 144 Mg, odpadów ulegających
biodegradacji 1 Mg, odpadów szklanych 83 Mg, papieru 24 Mg, zużytych opon 1 Mg, zużytego sprzętu elektrycznego 3 Mg
Zmiana ilości odpadów nie stanowi zmiany warunków zamówienia.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, położonych na terenie gminy Ketrzyn, w sposób zapewniający:
— osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami,
— ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania.
Szacunkowa ilość odpadów objętych zamówieniem, dla liczby osób określonej w załączniku nr 6 do SIWZ – 1 100 ton, w tym
zmieszanych odpadów 793 Mg, tworzyw sztucznych 128 Mg, odpadów wielkogabarytowych 100 Mg, odpadów ulegających
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biodegradacji 1 Mg, odpadów szklanych 58 Mg, papieru 16 Mg, zużytych opon 1 Mg, zużytego sprzętu elektrycznego 3 Mg.
Zmiana ilości odpadów nie stanowi zmiany warunków zamówienia.
Numer sekcji: II.2.5)
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość zbiórki objazdowej / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba akcji edukacyjnej wśród mieszkańców / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba dodatkowych odbiorów odpadów / Waga: 10
Cena - Waga: 60
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba akcji edukacyjnej wśród mieszkańców / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba dodatkowych odbiorów odpadów / Waga: 25
Cena - Waga: 60
Numer sekcji: II.2.4)
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości nie
zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Kętrzyn. Powierzchnia gminy Kętrzyn wynosi 285,73 km2. Szacunkowa liczba
nieruchomości niezamieszkałych, których dotyczy odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy
Kętrzyn wynosi 100 sztuk.
Łączna szacunkowa ilość odpadów objętych zamówieniem wynosi około 253 tony.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości
niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Kętrzyn. Powierzchnia gminy Kętrzyn wynosi 285,73 km. Szacunkowa liczba
nieruchomości niezamieszkałych, których dotyczy odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy
Kętrzyn, wynosi 100 sztuk.
Łączna szacunkowa ilość odpadów objętych zamówieniem wynosi około 150 ton.
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/12/2019
Powinno być:
Data: 18/12/2019
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/12/2019
Powinno być:
Data: 18/12/2019
VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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