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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:645066-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wolbrom: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2022/S 224-645066

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 216-619440)

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

Oficjalna nazwa: Gmina Wolbrom
Krajowy numer identyfikacyjny: PL21
Adres pocztowy: ul. Krakowska 1
Miejscowość: Wolbrom
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-340
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@umigwolbrom.pl 
Tel.:  +48 326442304
Faks:  +48 326442288
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/wolbrom

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

II.1.1) Nazwa:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Wolbrom”.
Numer referencyjny: WTI.271.2.23.2022.ZP

II.1.2) Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu (odzysk lub 
unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Wolbrom pochodzących z nieruchomości 
zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

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: 2022/S 216-619440

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 /Wykaz i 
krótki opis kryteriów kwalifikacji:/ Punkt 3.
Zamiast:
(...)
3. Samochód ciężarowy bezpylny typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t.-3szt., 
Samochód przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych wyposażony w 
urządzenie załadowcze HDS-2szt, Samochód do zbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, wyposażony w 
dźwig hakowy lub bramowy-1szt, Samochód ciężarowy typu myjka, o zamkniętym obiegu wody, przystosowany 
do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów-1szt, Wyżej wymieniona ilość sprzętu 
(określona w tabeli) jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować 
będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Wolbrom były na 
bieżąco odbierane i zagospodarowane.Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać normy 
dopuszczalnej emisji spalin – co najmniej norma Euro6.
(...)
Powinno być:
(...)
3. Samochód ciężarowy bezpylny typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t.-3szt., 
Samochód przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych wyposażony w 
urządzenie załadowcze HDS-2szt, Samochód do zbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, wyposażony w 
dźwig hakowy lub bramowy-1szt, Samochód ciężarowy typu myjka, o zamkniętym obiegu wody, przystosowany 
do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów-1szt, Wyżej wymieniona ilość sprzętu 
(określona w tabeli) jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować 
będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Wolbrom były na 
bieżąco odbierane i zagospodarowane.Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać normy 
dopuszczalnej emisji spalin – co najmniej norma Euro5.
(...)
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce:
Zamiast:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2022r. o godzinie 9:30, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu 
i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert, w pokoju 206. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem 
Platformy przetargowej nie później niż do dnia 06.12.2022r. do godziny 9:00,00
Powinno być:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2022r. o godzinie 9:30, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu 
i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert, w pokoju 206. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem 
Platformy przetargowej nie później niż do dnia 08.12.2022r. do godziny 9:00,00
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
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Data: 06/12/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 08/12/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 03/03/2023
Powinno być:
Data: 07/03/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/12/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 08/12/2022
Czas lokalny: 09:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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