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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412046-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Leszno: Usługi związane z odpadami
2020/S 170-412046

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 167-404410)

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

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Saperska 23
Miejscowość: Leszno
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Kod pocztowy: 64-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Malwina Terlega
E-mail: przetargi@mzoleszno.com.pl 
Tel.:  +48 655299096
Faks:  +48 655299666
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzoleszno.com.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących komponent do produkcji paliwa 
alternatywnego (RDF).
Numer referencyjny: ZP.PN.16.2020

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 sukcesywny odbiór z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani 
gm. Osieczna, woj. wielkopolskie oraz zagospodarowanie w procesie odzysku R we własnej instalacji 
Wykonawcy odpadów o kodzie 19 12 12, stanowiących komponent do produkcji paliwa alternatywnego 
(RDF), wytwarzanych na bieżąco w instalacji Zamawiającego oraz częściowo zmagazynowanych. Sposób 
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zagospodarowania komponentów do produkcji RDF musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa i decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę.
2. Szacunkowa ilość komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) w okresie realizacji zamówienia 
wynosi ok. 27 000 Mg.
3. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość jest ilością szacunkową i nie gwarantuje określonej powyżej 
ilości komponentów do odbioru, w związku z powyższym Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia z tego 
tytułu.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ opublikowanej na stronie Zamawiającego.

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

28/08/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 167-404410

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 210 195,00 PLN (słownie: dwieście dziesięć tysięcy 
sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).
2. Warunki wnoszenia wadium zostały szczegółowo opisane w rozdziale 11 SIWZ.
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie.
4. Szczegółowy opis wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy został zawarty w rozdziale 19 
SIWZ.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą w niniejszym postępowaniu będzie odbywała się za 
pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus: https://platformazakupowa.pl/mzo_leszno
9. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus: https://
platformazakupowa.pl/mzo_leszno – sposób przygotowania i złożenia oferty został opisany w SIWZ.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia SIWZ.
Powinno być:
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1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
2. Warunki wnoszenia wadium zostały szczegółowo opisane w rozdziale 11 SIWZ.
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie.
4. Szczegółowy opis wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy został zawarty w rozdziale 19 
SIWZ.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą w niniejszym postępowaniu będzie odbywała się za 
pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus: https://platformazakupowa.pl/mzo_leszno
9. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus: https://
platformazakupowa.pl/mzo_leszno – sposób przygotowania i złożenia oferty został opisany w SIWZ.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia SIWZ.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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