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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375589-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Usługi związane z odpadami
2020/S 153-375589

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 137-337156)

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

Oficjalna nazwa: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 390081536
Adres pocztowy: ul. Nowodworska 60
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 59-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Muszyńska
E-mail: przetargi@lpgk.pl 
Tel.:  +48 768566350
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk

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

II.1.1) Nazwa:
„Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. 
Rzeszotarskiej w Legnicy z podziałem na części”
Numer referencyjny: NZP/TZZ/8/2020

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 odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk (z wyłączeniem magazynowania) 
przez Wykonawcę odpadów o kodzie 19 12 12, wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów 
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w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej. Odbiór i zagospodarowanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z 
posiadanymi przez Wykonawcę lub Podwykonawcę aktualnymi zezwoleniami.
2. Maksymalna ilość odpadów przewidziana do odbioru w okresie realizacji zamówienia wynosi 3 000 Mg dla 
każdej z 2 części zamówienia.
3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

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

05/08/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 137-337156

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej musi wykazać, że:
— dysponuje 3 pojazdami przystosowanymi do przewozu odpadów o kodzie 19 12 12,
— dysponuje własną instalacją o zdolności przerobowej min. 10 000 Mg/rok pozwalającą na odzysk odpadów o 
kodzie 19 12 12.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców ww. warunek może być spełniony łącznie. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca 
może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych 
lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według 
Załącznika nr 5 do SIWZ.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej musi wykazać, że:
— dysponuje 3 pojazdami przystosowanymi do przewozu odpadów o kodzie 19 12 12,
— dysponuje instalacją o zdolności przerobowej min. 10 000 Mg/rok pozwalającą na odzysk odpadów o kodzie 
19 12 12.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców ww. warunek może być spełniony łącznie. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca 
może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych 
lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według 
Załącznika nr 5 do SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
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Zamiast:
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 20/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 17/10/2020
Powinno być:
Data: 18/10/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 20/08/2020
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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