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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216313-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalisz: Usługi związane z odpadami
2022/S 080-216313

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 057-149695)

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

Oficjalna nazwa: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Krajowy numer identyfikacyjny: 250810478
Adres pocztowy: Pl. Św. Józefa 5
Miejscowość: Kalisz
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Daria Pietrzak
E-mail: przetargi@czystemiasto.pl 
Tel.:  +48 627635654
Faks:  +48 627635651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czystemiasto.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów o kodach 16 01 03, 20 01 32, 19 12 08, 17 03 80, 20 01 28, 20 01 27* wraz z 
usługą ich odbioru i transportu z podziałem na części
Numer referencyjny: UA.271.1.5.2022

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

25/04/2022 S80
https://ted.europa.eu/TED

1 / 4

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149695-2022:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi@czystemiasto.pl
www.czystemiasto.pl


Dz.U./S S80
25/04/2022
216313-2022-PL

2 / 4

1) Przedmiot zamówienia stanowi:
a) Część I: zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03, w ilości szacunkowej 500 Mg wraz z usługą ich 
odbioru i transportu
b) Część II: zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32, w ilości szacunkowej 15 Mg wraz z usługą ich 
odbioru i transportu
c) Część III: zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 08, w ilości szacunkowej 170 Mg wraz z usługą ich 
odbioru i transportu
d) Część IV: zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80, w ilości szacunkowej 170 Mg wraz z usługą ich 
odbioru i transportu
e) Część V: zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28, w ilości szacunkowej 50 Mg wraz z usługą ich 
odbioru i transportu
f) Część VI: zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 27*, w ilości szacunkowej 10 Mg wraz z usługą ich 
odbioru i transportu

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

20/04/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 057-149695

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w innych częściach tego ogłoszenia, Zamawiający informuje w 
niniejszej części :
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia ww. warunek zostanie spełniony, 
jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada 
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do
których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy.
Uwaga:
Wykonawca posiadający instalacje do zagospodarowania odpadów poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej 
powinien przedstawić zezwolenie równoważne decyzji na odzysk wystawiane w kraju, w którym ta instalacja się 
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znajduje. Decyzję zezwalającą na międzynarodowe przemieszczanie odpadów wykonawca będzie zobowiązany 
uzyskać po podpisaniu umowy.
1. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
– spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w III.1.1) oraz III.1.2) niniejszego ogłoszenia,
– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp,
– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca składa oświadczenie na formularzu JEDZ. JEDZ 
stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
na dzień składania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego 
podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie to wykonawca jest zobowiązany złożyć na formularzu jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 roku ustanawiającym 
standardowy formularz JEDZ (DZ. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16).
3. Wykonawca składa JEDZ, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 
organizacyjnej lub innym dokumencie.
4. JEDZ sporządza odrębnie wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu;
Powinno być:
Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w innych częściach tego ogłoszenia, Zamawiający informuje w 
niniejszej części :
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia ww. warunek zostanie spełniony, 
jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada 
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do
których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy.
Uwaga:
Wykonawca posiadający instalacje do zagospodarowania odpadów poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej 
powinien przedstawić zezwolenie równoważne decyzji na odzysk wystawiane w kraju, w którym ta instalacja się 
znajduje. Decyzję zezwalającą na międzynarodowe przemieszczanie odpadów wykonawca będzie zobowiązany 
uzyskać po podpisaniu umowy.
1. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
– spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w III.1.1) oraz III.1.2) niniejszego ogłoszenia,
– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 
pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
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agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W niniejszym postępowanie 
zastosowanie ma art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576,
– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca składa oświadczenie na formularzu JEDZ. JEDZ 
stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
na dzień składania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego 
podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie to wykonawca jest zobowiązany złożyć na formularzu jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 roku ustanawiającym 
standardowy formularz JEDZ (DZ. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16).
3. Wykonawca składa JEDZ, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 
organizacyjnej lub innym dokumencie.
4. JEDZ sporządza odrębnie wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 25/04/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 28/04/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 23/06/2022
Powinno być:
Data: 26/06/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 25/04/2022
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 28/04/2022
Czas lokalny: 12:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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