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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454799-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Bełchatów: Usługi związane z odpadami
2021/S 174-454799

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 171-445958)

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

Oficjalna nazwa: "EKO-REGION" sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 769-19-17-979
Adres pocztowy: ul. Bawełniana 18
Miejscowość: Bełchatów
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Dąbrówka
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl 
Tel.:  +48 446330815
Faks:  +48 446330819
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eko-region.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów 16 01 03 II/ 2021

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 wykonanie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu 
odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony (opony małe do Ø 1200 mm), zebranych przez Zamawiającego na 
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terenie kraju, w ramach działalności określonej w pkt. 2 i magazynowanych na terenie Zakładów zarządzanych 
przez Zamawiającego.
2) Odpady 16 01 03 – zużyte opony będą pochodziły ze zbiórek zorganizowanych na terenach prowadzonej 
przez Zamawiającego działalności, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów odbieranych w ramach 
prowadzonych przez Zamawiającego PSZOK.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SWZ.

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

03/09/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 171-445958

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 2.7
Zamiast:
Okres w dniach: 4
Powinno być:
Okres w miesiącach: 4
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 2.7
Zamiast:
Okres w dniach: 4
Powinno być:
Okres w miesiącach: 4
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 2.7
Zamiast:
Okres w dniach: 4
Powinno być:
Okres w miesiącach: 4
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 2.7
Zamiast:
Okres w dniach: 4
Powinno być:
Okres w miesiącach: 4
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 2.7
Zamiast:
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Okres w dniach: 4
Powinno być:
Okres w miesiącach: 4
Numer sekcji: IV.1.1
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.1.1
Zamiast:
Procedura otwarta
Powinno być:
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 138 ust.2 pkt 2 Zamawiający przewiduje skrócenie terminu składania ofert z 35 dni do 15 dni.
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów w kodzie 16 01 03. Zużyte opony klasyfikowane są 
jako odpady łatwopalne. Magazynowanie ich w większych ilościach na Zakładach stwarza przede wszystkim 
wysokie ryzyko pożarowe jak również narusza przepisy posiadanych decyzji w kwestii ich magazynowania. Przy 
ograniczonej powierzchni magazynowej oraz z perspektywą kolejnych dostaw zużytych opon (w okresie od 
kwietnia do października na wszystkich obsługiwanych przez Spółkę gminach prowadzone są zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, które stanowią główne źródło dostarczanych zużytych opon) istotnym jest zapewnienie 
możliwości bieżącego ich wywozu i zagospodarowania.
Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów w kodzie 16 01 03, która obowiązuje od 03.08.2021 r. 
nie zapewnia odbiorów na takim poziomie, jaki wymaga obecna sytuacja na poszczególnych instalacjach. 
Określone w umowie ilości odpadów przeznaczonych do wydania oraz częstotliwość tych odbiorów, przy 
jednoczesnym napływie kolejnych partii odpadów 16 01 03 (należy tu wspomnieć, że strumień tych odpadów 
jest nieprzewidywalny i bardzo zróżnicowany) sprawia, że stany magazynowe tych odpadów rosną. Większe 
ilości odpadów stwarzają realne zagrożenie pożarowe, utrudnienia w organizacji pracy i utrzymania porządku 
na zakładach oraz częściowe zastawianie ciągów komunikacyjnych. Wystąpienie którejkolwiek wyżej 
wymienionej sytuacji, oznaczałoby, że nie zostały spełnione wymagania określone w decyzjach oraz operatach 
przeciwpożarowych, czyli doszłoby do złamania przepisów. Zamawiający musi dołożyć wszelkich starań, by nie 
dopuścić do takiej sytuacji.
Pierwsze postępowanie, nie wyłoniło żadnego Wykonawcy. Przetarg unieważniono z powodu przekroczenia 
kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zadania. Pilna potrzeba zagwarantowania 
możliwości zagospodarowania tych odpadów u podmiotów zewnętrznych, skłania Zamawiającego do 
skorzystania z zapisów ustawy PZP, tj. art. 138 ust.2 pkt 2. i umożliwienia jak najszybszego udzielenia 
zamówienia, poprzez skrócenia terminu składania ofert do 15 dni.
Numer sekcji: IV.1.1
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.1.1
Zamiast:
Procedura otwarta
Powinno być:
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Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 138 ust.2 pkt 2 Zamawiający przewiduje skrócenie terminu składania ofert z 35 dni do 15 dni.
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów w kodzie 16 01 03. Zużyte opony klasyfikowane są 
jako odpady łatwopalne. Magazynowanie ich w większych ilościach na Zakładach stwarza przede wszystkim 
wysokie ryzyko pożarowe jak również narusza przepisy posiadanych decyzji w kwestii ich magazynowania. Przy 
ograniczonej powierzchni magazynowej oraz z perspektywą kolejnych dostaw zużytych opon (w okresie od 
kwietnia do października na wszystkich obsługiwanych przez Spółkę gminach prowadzone są zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, które stanowią główne źródło dostarczanych zużytych opon) istotnym jest zapewnienie 
możliwości bieżącego ich wywozu i zagospodarowania.
Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów w kodzie 16 01 03, która obowiązuje od 03.08.2021 r. 
nie zapewnia odbiorów na takim poziomie, jaki wymaga obecna sytuacja na poszczególnych instalacjach. 
Określone w umowie ilości odpadów przeznaczonych do wydania oraz częstotliwość tych odbiorów, przy 
jednoczesnym napływie kolejnych partii odpadów 16 01 03 (należy tu wspomnieć, że strumień tych odpadów 
jest nieprzewidywalny i bardzo zróżnicowany) sprawia, że stany magazynowe tych odpadów rosną. Większe 
ilości odpadów stwarzają realne zagrożenie pożarowe, utrudnienia w organizacji pracy i utrzymania porządku 
na zakładach oraz częściowe zastawianie ciągów komunikacyjnych. Wystąpienie którejkolwiek wyżej 
wymienionej sytuacji, oznaczałoby, że nie zostały spełnione wymagania określone w decyzjach oraz operatach 
przeciwpożarowych, czyli doszłoby do złamania przepisów. Zamawiający musi dołożyć wszelkich starań, by nie 
dopuścić do takiej sytuacji.
Pierwsze postępowanie, nie wyłoniło żadnego Wykonawcy. Przetarg unieważniono z powodu przekroczenia 
kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zadania. Pilna potrzeba zagwarantowania 
możliwości zagospodarowania tych odpadów u podmiotów zewnętrznych, skłania Zamawiającego do 
skorzystania z zapisów ustawy PZP, tj. art. 138 ust.2 pkt 2. i umożliwienia jak najszybszego udzielenia 
zamówienia, poprzez skrócenia terminu składania ofert do 15 dni.
Numer sekcji: IV.1.1
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.1.1
Zamiast:
Procedura otwarta
Powinno być:
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 138 ust.2 pkt 2 Zamawiający przewiduje skrócenie terminu składania ofert z 35 dni do 15 dni.
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów w kodzie 16 01 03. Zużyte opony klasyfikowane są 
jako odpady łatwopalne. Magazynowanie ich w większych ilościach na Zakładach stwarza przede wszystkim 
wysokie ryzyko pożarowe jak również narusza przepisy posiadanych decyzji w kwestii ich magazynowania. Przy 
ograniczonej powierzchni magazynowej oraz z perspektywą kolejnych dostaw zużytych opon (w okresie od 
kwietnia do października na wszystkich obsługiwanych przez Spółkę gminach prowadzone są zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, które stanowią główne źródło dostarczanych zużytych opon) istotnym jest zapewnienie 
możliwości bieżącego ich wywozu i zagospodarowania.
Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów w kodzie 16 01 03, która obowiązuje od 03.08.2021 r. 
nie zapewnia odbiorów na takim poziomie, jaki wymaga obecna sytuacja na poszczególnych instalacjach. 
Określone w umowie ilości odpadów przeznaczonych do wydania oraz częstotliwość tych odbiorów, przy 
jednoczesnym napływie kolejnych partii odpadów 16 01 03 (należy tu wspomnieć, że strumień tych odpadów 
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jest nieprzewidywalny i bardzo zróżnicowany) sprawia, że stany magazynowe tych odpadów rosną. Większe 
ilości odpadów stwarzają realne zagrożenie pożarowe, utrudnienia w organizacji pracy i utrzymania porządku 
na zakładach oraz częściowe zastawianie ciągów komunikacyjnych. Wystąpienie którejkolwiek wyżej 
wymienionej sytuacji, oznaczałoby, że nie zostały spełnione wymagania określone w decyzjach oraz operatach 
przeciwpożarowych, czyli doszłoby do złamania przepisów. Zamawiający musi dołożyć wszelkich starań, by nie 
dopuścić do takiej sytuacji.
Pierwsze postępowanie, nie wyłoniło żadnego Wykonawcy. Przetarg unieważniono z powodu przekroczenia 
kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zadania. Pilna potrzeba zagwarantowania 
możliwości zagospodarowania tych odpadów u podmiotów zewnętrznych, skłania Zamawiającego do 
skorzystania z zapisów ustawy PZP, tj. art. 138 ust.2 pkt 2. i umożliwienia jak najszybszego udzielenia 
zamówienia, poprzez skrócenia terminu składania ofert do 15 dni.
Numer sekcji: IV.1.1
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.I.I
Zamiast:
Procedura otwarta
Powinno być:
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 138 ust.2 pkt 2 Zamawiający przewiduje skrócenie terminu składania ofert z 35 dni do 15 dni.
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów w kodzie 16 01 03. Zużyte opony klasyfikowane są 
jako odpady łatwopalne. Magazynowanie ich w większych ilościach na Zakładach stwarza przede wszystkim 
wysokie ryzyko pożarowe jak również narusza przepisy posiadanych decyzji w kwestii ich magazynowania. Przy 
ograniczonej powierzchni magazynowej oraz z perspektywą kolejnych dostaw zużytych opon (w okresie od 
kwietnia do października na wszystkich obsługiwanych przez Spółkę gminach prowadzone są zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, które stanowią główne źródło dostarczanych zużytych opon) istotnym jest zapewnienie 
możliwości bieżącego ich wywozu i zagospodarowania.
Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów w kodzie 16 01 03, która obowiązuje od 03.08.2021 r. 
nie zapewnia odbiorów na takim poziomie, jaki wymaga obecna sytuacja na poszczególnych instalacjach. 
Określone w umowie ilości odpadów przeznaczonych do wydania oraz częstotliwość tych odbiorów, przy 
jednoczesnym napływie kolejnych partii odpadów 16 01 03 (należy tu wspomnieć, że strumień tych odpadów 
jest nieprzewidywalny i bardzo zróżnicowany) sprawia, że stany magazynowe tych odpadów rosną. Większe 
ilości odpadów stwarzają realne zagrożenie pożarowe, utrudnienia w organizacji pracy i utrzymania porządku 
na zakładach oraz częściowe zastawianie ciągów komunikacyjnych. Wystąpienie którejkolwiek wyżej 
wymienionej sytuacji, oznaczałoby, że nie zostały spełnione wymagania określone w decyzjach oraz operatach 
przeciwpożarowych, czyli doszłoby do złamania przepisów. Zamawiający musi dołożyć wszelkich starań, by nie 
dopuścić do takiej sytuacji.
Pierwsze postępowanie, nie wyłoniło żadnego Wykonawcy. Przetarg unieważniono z powodu przekroczenia 
kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zadania. Pilna potrzeba zagwarantowania 
możliwości zagospodarowania tych odpadów u podmiotów zewnętrznych, skłania Zamawiającego do 
skorzystania z zapisów ustawy PZP, tj. art. 138 ust.2 pkt 2. i umożliwienia jak najszybszego udzielenia 
zamówienia, poprzez skrócenia terminu składania ofert do 15 dni.
Numer sekcji: IV.1.1
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.1.1
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Zamiast:
Procedura otwarta
Powinno być:
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 138 ust.2 pkt 2 Zamawiający przewiduje skrócenie terminu składania ofert z 35 dni do 15 dni.
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów w kodzie 16 01 03. Zużyte opony klasyfikowane są 
jako odpady łatwopalne. Magazynowanie ich w większych ilościach na Zakładach stwarza przede wszystkim 
wysokie ryzyko pożarowe jak również narusza przepisy posiadanych decyzji w kwestii ich magazynowania. Przy 
ograniczonej powierzchni magazynowej oraz z perspektywą kolejnych dostaw zużytych opon (w okresie od 
kwietnia do października na wszystkich obsługiwanych przez Spółkę gminach prowadzone są zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, które stanowią główne źródło dostarczanych zużytych opon) istotnym jest zapewnienie 
możliwości bieżącego ich wywozu i zagospodarowania.
Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów w kodzie 16 01 03, która obowiązuje od 03.08.2021 r. 
nie zapewnia odbiorów na takim poziomie, jaki wymaga obecna sytuacja na poszczególnych instalacjach. 
Określone w umowie ilości odpadów przeznaczonych do wydania oraz częstotliwość tych odbiorów, przy 
jednoczesnym napływie kolejnych partii odpadów 16 01 03 (należy tu wspomnieć, że strumień tych odpadów 
jest nieprzewidywalny i bardzo zróżnicowany) sprawia, że stany magazynowe tych odpadów rosną. Większe 
ilości odpadów stwarzają realne zagrożenie pożarowe, utrudnienia w organizacji pracy i utrzymania porządku 
na zakładach oraz częściowe zastawianie ciągów komunikacyjnych. Wystąpienie którejkolwiek wyżej 
wymienionej sytuacji, oznaczałoby, że nie zostały spełnione wymagania określone w decyzjach oraz operatach 
przeciwpożarowych, czyli doszłoby do złamania przepisów. Zamawiający musi dołożyć wszelkich starań, by nie 
dopuścić do takiej sytuacji.
Pierwsze postępowanie, nie wyłoniło żadnego Wykonawcy. Przetarg unieważniono z powodu przekroczenia 
kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zadania. Pilna potrzeba zagwarantowania 
możliwości zagospodarowania tych odpadów u podmiotów zewnętrznych, skłania Zamawiającego do 
skorzystania z zapisów ustawy PZP, tj. art. 138 ust.2 pkt 2. i umożliwienia jak najszybszego udzielenia 
zamówienia, poprzez skrócenia terminu składania ofert do 15 dni.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Umowa będzie wykonywana od dnia podpisania umowy przez okres 4 miesięcy bądź też do momentu 
wykorzystania środków przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, w zależności od tego, która 
z powyższych okoliczności wystąpi wcześniej. W przypadku wykorzystania środków, umowa ulega 
automatycznemu rozwiązaniu i nie wymaga składania w tym zakresie przez Zamawiającego oświadczenia woli.
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