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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2OL4l24lUE
Sekcia l : ns§rtucja zamawiaiąca/pod
|.1) Nazwa i adresy
Gmina Jędrzejów
, ul, 11- Listopada 33a
Jędrzejów
!

m

iot zamawiający

2B-300

Polska
Osoba do kontaktów;Wojciech Abramowicz, Agnieszka Chudzik, Szczepan Jaczyński
Tel.: +48 4]-3861010
E-mail : jedrzejow@umjedrzejow. pl

Faks: +48 4L386t267
Kod NUTS: PL722
Adresy internetowe:
Główny ad res : http://trrłłru. u mjed

rzej ow. pl

Sekcia ll: Przedmiot
ll.]-) Wielkośćlub zakres zamówienia

l1.1-.1) Nazwa:

X.L.z)

Odbiór izagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy
Jędrzejów
N u m er referencyj ny : RGG,27 L.2.2018

Główny kod CPV
90500000

ll.]-.3) Rodzajzamówienia
Usługi

ll.]..4) Krótkiopis:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów
komunalnych z nieruchomości połozonych na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów, na których zamieszkują
mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego uŻycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających
b o d e g radacj i pr zekazyltanyc h d o składowan a.
i
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Sekcja Vl: lnformacie uzupełniające
V|,5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30l10lzoLB

V|.6)

Numerpierwotnegoogłoszenia
Pierwotne cEłcs:enie przesłane g:rzez eNotices:
Lagin T§D'e§endel: rNOTlC§S

2l2

Logowanie jako kli**t TED *§ender: GminaJedrzejnw
Dane łeferrncyjne ogł*szenia: 20]"S-3"4§3S8
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2018/5 L94-4394O2
Data wyslan ia pierwotlego *głnseen ia: 05l]_0/2018

Sekcia Vll: Zmiany
Vll.]-) Informacje do zmiany lub dodania
Vl1.1_"3_}

Fr:yczyna zmiany
Modyf ikacja pie rw*t*ej i nforma*.i i p*dar:ej przez i nstytucję zamawiającą

Vll.]-.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji:
Zamiast:

ll1.1,1-

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki w
zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonejdziałalnościzawodowej
a) Wykonawca winien wykazać posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalnościw zakresie transportu i
zbierania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomościwydane w formie decyzji
b) VVykonawca winien wykazać posiadanie wpisu do rejestru działalnościregulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości, prowadzonego pżez Burmistrza Miasta Jędrzejowa jako
organu właściwego
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę w/w warunków nalezy złożyć:
jednolity
dokument zamówienia
-W przypadkueuropejski
wykonawcy którego oferta zostanie najwyzej oceniona, wykonawca będzie zobowiąany złożyć:
a) zezwolenie wydane w formie decyzji na prowadzenie działalnościw zakresie zbierania i transportu odpadów
komunalnych od właścicielinieruchomości
b) wpis do rejestru działalnościregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa jako organu właściwego
Powinno być:
]-. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, ktorzy spełniają następujące warunki w
zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonejdziałalnościzawodowej
a). Wykonawca powinien v,rykazać posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalnościwzakresie zbierania
odpadÓw lub zbierania i przeM,tarzania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomościwydane w formie
]..

decyzji
b). Wykonawca winien wykazać posiadanie wpisu do rejestru działalnościregulowanej w zakresie odbierania

Vl1.2)

odpadów komuna|nych od właścicielinieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa jako
organu właściwego
c). Wykonawca powinien być wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę w/w warunków nalezy złożyć:
jednolity
dokument zamówienia
-W przypadkueuropejski
wykonawcy którego oferta zostanie najwyżej oceniona, wykonawca będzie zobowięany złożyć:
a) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zbieranie i przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art, 41 ustawy z
dnia 1-4 grudnia 20L2 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2OL8 r., poz. 992 ze zm.)
b) wpis do rejestru działalnościregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa jako organu właściwego

lnne dodatkowe informacje:

