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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

GMINA MIASTA RYPIN
ul. WARSZAWSKA 40
RYPIN
87 - 500
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Lewandowska, Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87 - 500 Rypin
Tel.:  +48 542809619
E-mail: joanna.lewandowska@rypin.eu 
Faks:  +48 542809654
Kod NUTS: PL619
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.rypin.eu

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.03.2020 r. do
31.12.2020 r.
Numer referencyjny: ZP.271.3.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w
opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych
na terenie Gminy Miasta Rypin, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Powierzchnia Gminy Miasta Rypin: 1 096 ha
Liczba mieszkańców: 15 764 (stały meldunek) w tym według przedłożonych Zamawiającemu deklaracji:
1) W zabudowie wielorodzinnej – powyżej 7 lokali zamieszkuje około 8 908 osób.
2) W zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej do 7 lokali zamieszkuje około 5 379 osób.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: umrypin
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-008924
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 017-036926
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/01/2020

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie
podadresem: www.bip.rypin.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta RypinAdres pocztowy: Warszawska 40 Miejscowość: Rypin Kod pocztowy:
87-500 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Joanna LewandowskaTel.: +48 542809619 E-mail:
joanna.lewandowska@rypin.eu  Faks: +48 542809654 Kod NUTS: PL619
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.rypin.eu
Powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.rypin.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.bip.rypin.eu.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
zapis części ust. 4 w brzmieniu:
Rodzaje odpadów przyjmowanych i zagospodarowywanych przez PSZOK i prognozowane ilości odpadów
komunalnych odbieranych od 1.3.2020 do 31.12.2020 roku [Mg]:
— 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) 1,00
— 16 01 03 (zużyte opony) 5,00
— 17 01 01 (Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów) 5,00
— 17 01 07 (Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06) 4,50
— 20 01 01 (papier i tektura) 0,20
— 20 01 02 (szkło) 1,08
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— 20 01 23 (urządzenia zawierające freony) 4,00
— 20 01 32 (leki inne niż wymienione w 20 01 31) 0,08
— 20 01 34 (Baterie i akumulatory inne niż wym. w 20 01 33) 0,10
— 20 01 35* (Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki) 4,50
— 20 01 36 (Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 — 21, 20 01 23 i 20
0135) 2,50
— 20 01 39 (Tworzywa sztuczne) 3,00
— 20 01 99 (Inne niewymienione frakcje odpadów zbierane w sposób selektywny – popiół) 0,10
— 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) 1,00
— 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) 49,00
— Inne niewymienione odpady 4,00
Razem: 85,06.
Powinno być:
Rodzaje odpadów przyjmowanych i zagospodarowywanych przez PSZOK i prognozowane ilości odpadów
komunalnych odbieranych od 1.3.2020 do 31.12.2020 roku [Mg]:
— 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) 1,00
— 16 01 03 (zużyte opony) 5,00
— 17 01 01 (Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów) 5,00
— 17 01 02 (Gruz ceglany) 2,50
— 17 01 03 (Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia) 2,50
— 20 01 01 (papier i tektura) 0,20
— 20 01 02 (szkło) 1,08
— 20 01 23 (urządzenia zawierające freony) 4,00
— 20 01 32 (leki inne niż wymienione w 20 01 31) 0,08
— 20 01 34 (Baterie i akumulatory inne niż wym. w 20 01 33) 0,10
— 20 01 35* (Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki) 4,50
— 20 01 36 (Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 — 21, 20 01 23 i 20
0135) 2,50
— 20 01 39 (Tworzywa sztuczne) 3,00
— 20 01 99 (Inne niewymienione frakcje odpadów zbierane w sposób selektywny – popiół) 0,10
— 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) 1,00
— 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) 49,00
— Inne niewymienione odpady 4,00
Razem: 85,56.
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia zawarcia umowy z wyjątkiem odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych (z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i PSZOK) i udostępnienia punktu
obsługi, których realizacja nastąpi od dnia 1.3.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku. Kryteria oceny ofert: cena
ofertowa brutto – 60 %, termin płatności faktur – 10 %, aspekt środowiskowy – 30 %.
Powinno być:
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, termin płatności faktur – 10 %, aspekt środowiskowy – 30 %.
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Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w
zakresie odpadów komunalnych.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada:
- ważny Wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) i
- ważny wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z
2019 r. poz. 701 z późn. zm.) jako transportujący odpady i
- ważną Decyzję – zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) – wydaną dla nieruchomości, na której będzie prowadzony Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz dla bazy magazynowo – transportowej (w przypadku gdy na
terenie bazy następuje magazynowanie odpadów) i
- ważny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z
2019 r. poz. 701 z późn. zm.) jako zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


