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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554315-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Jaworzyna Śląska: Usługi wywozu odpadów
2020/S 225-554315

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 215-527518)

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

Oficjalna nazwa: Gmina Jaworzyna Śląska
Adres pocztowy: ul. Wolności 9
Miejscowość: Jaworzyna Śląska
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-140
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Mazur
E-mail: urzad@jaworzyna.net 
Tel.:  +48 748588233
Faks:  +74 748588253
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jaworzyna.net

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

II.1.1) Nazwa:
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
położonych w Gminie Jaworzyna Śląska”
Numer referencyjny: IGK.271.3.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz ich 
zagospodarowanie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 215-527518

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.5
Zamiast:
Wartość bez VAT: 9 575 464,86 PLN
Powinno być:
Wartość bez Vat: 6 383 643,24 PLN
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz ich 
zagospodarowanie.
3. W zakresie zadania ujęto wykonanie usług zakwalifikowanych wg Wspólnego Słownika Zamówień do 
kategorii (kody CPV):
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
4. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe, czyli takie, w których znajduje się, 
co najmniej jeden lokal, w którym zamieszkuje co najmniej jeden mieszkaniec oraz wszystkie nieruchomości 
niezamieszkałe, na których wytwarzane są odpady komunalne, położone w Gminie Jaworzyna Śląska.
5. Zamawiający szacuje na podstawie złożonych deklaracji, że w Gminie Jaworzyna Śląska:
Zamieszkuje ok. 8 272 mieszkańców,
Znajduje się około 1 732 nieruchomości zamieszkałych, z czego 1 573 nieruchomości to nieruchomości 
jednorodzinne,
Znajduje się około 151 nieruchomości niezamieszkałe,
W ramach świadczonej usługi, w okresie 36 miesięcy, z Gminy Jaworzyna Śląska zostanie odebranych i 
przekazanych do zagospodarowania łącznie 13770 Mg odpadów komunalnych.
6. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji usługi liczba nieruchomości zamieszkałych, liczba 
mieszkańców, liczba nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, a co za tym 
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idzie - ilość odpadów komunalnych, może ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu. Zmiany te nie będą 
miały wpływu na zmianę cen jednostkowych wpływających na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Gmina Jaworzyna Śląska obejmuje nieruchomości położone w miejscowościach wg Tabeli 1.
Tabela 1. Wykaz miejscowości gminy
Wioski Bagieniec
Bolesławice
Czechy
Milikowice
Nowy Jaworów
Pasieczna
Pastuchów
Piotrowice Świdnickie
Stary Jaworów
Tomkowa
Witków
Nowice
Miasto Jaworzyna Śląska
8. Wykonawca odpowiedzialny jest za osiągnięcie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem 
poziomów odzysków wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 t.j.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w 
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2412).
9. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości (zamieszkałych i 
niezamieszkałych) położonych w Gminie Jaworzyna Śląska obejmuje następujące rodzaje odpadów 
komunalnych:
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01),
Odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje papieru i makulatury, metali, tworzyw sztucznych, 
szkła i opakowań ze szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odzieży i tekstyliów, bioodpadów (15 01 01, 15 
01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40, 20 
01 99,20 01 08, 20 02 01),
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisano w SIWZ.
Powinno być:
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2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz ich 
zagospodarowanie.
3. W zakresie zadania ujęto wykonanie usług zakwalifikowanych wg Wspólnego Słownika Zamówień do 
kategorii (kody CPV):
— 90511000-2 usługi wywozu odpadów,
— 90512000-9 usługi transportu odpadów,
— 90513100-7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,
— 90514000-3 usługi recyklingu odpadów,
— 90533000-2 usługi gospodarki odpadami.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe, czyli takie, w których znajduje się, 
co najmniej jeden lokal, w którym zamieszkuje co najmniej jeden mieszkaniec oraz wszystkie nieruchomości 
niezamieszkałe, na których wytwarzane są odpady komunalne, położone w Gminie Jaworzyna Śląska.
5. Zamawiający szacuje na podstawie złożonych deklaracji, że w Gminie Jaworzyna Śląska:
— zamieszkuje ok. 8 272 mieszkańców,
— znajduje się około 1 732 nieruchomości zamieszkałych, z czego 1 573 nieruchomości to nieruchomości 
jednorodzinne,
— znajduje się około 151 nieruchomości niezamieszkałe.
W ramach świadczonej usługi, w okresie 24 miesięcy, z Gminy Jaworzyna Śląska zostanie odebranych i 
przekazanych do zagospodarowania łącznie 9 180,00 Mg odpadów komunalnych.
6. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji usługi liczba nieruchomości zamieszkałych, liczba 
mieszkańców, liczba nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, a co za tym 
idzie – ilość odpadów komunalnych, może ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu. Zmiany te nie będą 
miały wpływu na zmianę cen jednostkowych wpływających na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Gmina Jaworzyna Śląska obejmuje nieruchomości położone w miejscowościach wg tabeli 1.
Tabela 1. Wykaz miejscowości gminy:
— Wioski Bagieniec,
— Bolesławice,
— Czechy,
— Milikowice,
— Nowy Jaworów,
— Pasieczna,
— Pastuchów,
— Piotrowice Świdnickie,
— Stary Jaworów,
— Tomkowa,
— Witków,
— Nowice,
— Miasto Jaworzyna Śląska.
8. Wykonawca odpowiedzialny jest za osiągnięcie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem 
poziomów odzysków wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 t.j.) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w 
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

18/11/2020 S225
https://ted.europa.eu/TED

4 / 5



Dz.U./S S225
18/11/2020
554315-2020-PL

5 / 5

15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2412).
9. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości (zamieszkałych i 
niezamieszkałych) położonych w Gminie Jaworzyna Śląska obejmuje następujące rodzaje odpadów 
komunalnych:
— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01),
— odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje papieru i makulatury, metali, tworzyw 
sztucznych, szkła i opakowań ze szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odzieży i tekstyliów, bioodpadów 
(15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 
20 01 40, 20 01 99,20 01 08, 20 02 01).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisano w SIWZ.
Numer sekcji: II.2.6
Zamiast:
Wartość bez VAT: 9 575 464,86 PLN
Powinno być:
Wartość bez VAT: 6 383 643,24 PLN
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:
Koniec: 31/12/2023
Powinno być:
Koniec: 31/12/2022
Numer sekcji: VI.1
Zamiast:
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Listopad 2023 r.
Powinno być:
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: listopad 2022 r.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 11/12/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 16/12/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 11/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 16/12/2020
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Stosowne zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w zmienionej SIWZ.
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