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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:604383-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi związane z odpadami
2022/S 210-604383

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 192-544057)

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

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Obroki 140, Katowice
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-833
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Wierus, Teresa Manowska, Daniel Urbański
E-mail: przetargi@mpgk.com.pl 
Tel.:  +48 323587657
Faks:  +48 323587661
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpgk.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_katowice/proceedings

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie zmielonych odpadów wielgogabarytowych o kodzie 19 12 12
Numer referencyjny: PN/24/2022

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie zmielonych odpadów wielkogabarytowych 
o kodzie 19 12 12 w ilości 2 500 Mg + 30% w ramach prawa opcji. W przypadku nieskorzystania z prawa opcji 
wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/10/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 192-544057

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych 
przepisów, tj:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
2.1.) posiada wpis do Bazy Danych o Odpadach w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 12;
2.2) posiada ostateczną decyzję udzielającą zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości 
co najmniej 2 000 Mg/rok wydane w drodze decyzji przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania lub 
przetwarzania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 779, ze 
zm.);
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca posiada ostateczną decyzję udzielającą zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów wydaną przed dniem 05.09.2018r. powinien, w terminie do dnia 5 marca 2020 r., złożyć wniosek o 
zmianę tego pozwolenia, w celu dostosowania go do przepisów zmienionych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. 
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1592, ze zm.) zgodnie z 
art. 10 tej ustawy. W przypadku, gdy Wykonawca nie dopełnił tego obowiązku, pozwolenie wygasa w zakresie 
gospodarowania odpadami.
2.3) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami, tj. Bazy Danych o Odpadach w zakresie odpadów o kodzie 15 01 07, zgodnie z art. 
49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 779, ze zm.);
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych 
przepisów, tj:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
2.1.) posiada wpis do Bazy Danych o Odpadach w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 12;
2.2) posiada ostateczną decyzję udzielającą zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości 
co najmniej 2 000 Mg/rok wydane w drodze decyzji przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania lub 
przetwarzania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 779, ze 
zm.);
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca posiada ostateczną decyzję udzielającą zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów wydaną przed dniem 05.09.2018r. powinien, w terminie do dnia 5 marca 2020 r., złożyć wniosek o 
zmianę tego pozwolenia, w celu dostosowania go do przepisów zmienionych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. 
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1592, ze zm.) zgodnie z 
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art. 10 tej ustawy. W przypadku, gdy Wykonawca nie dopełnił tego obowiązku, pozwolenie wygasa w zakresie 
gospodarowania odpadami.
2.3) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami, tj. Bazy Danych o Odpadach w zakresie odpadów o kodzie 19 12 12, zgodnie z art. 
49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 779, ze zm.);
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 03/11/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 10/11/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 03/11/2022
Czas lokalny: 09:10
Powinno być:
Data: 10/11/2022
Czas lokalny: 09:10
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 10/01/2023
Powinno być:
Data: 17/01/2023

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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