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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:486720-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Mińsk Mazowiecki: Usługi związane z odpadami
2018/S 212-486720

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 193-436706)

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

Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14
Mińsk Mazowiecki
05-300
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Klukiewicz
Tel.:  +48 257562500
E-mail: isp@minskmazowiecki.pl 
Faks:  +48 257562550
Kod NUTS: PL925
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.minskmazowiecki.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Mińsk Mazowiecki
Numer referencyjny: RI.271.1.29.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz odbiór i
zagospodarowanie odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w sposób
zgodny z przepisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454
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ze zm.), ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.2018.992 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Mińsk Mazowiecki a także innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego

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

31/10/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 193-436706

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz odbiór i
zagospodarowanie odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w sposób
zgodny z przepisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018.1454
ze zm.), ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. 2018.992 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Mińsk Mazowiecki a także innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego.
Powinno być:
Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz odbiór i
zagospodarowanie odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(Komunalnych
(odpady o kodzie 20 02 01 tylko odbiór i transport do RIPOK prowadzony przez ZUO Sp. z o.o. w Siedlcach)),
w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
2018.1454 ze zm.), ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. 2018.992 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Mińsk Mazowiecki a także innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego.
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia
13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach co najmniej frakcje odpadów wymienione w rozdziale
5 ust. 1 pkt 2 lit a tiret pierwszy SIWZ
Posiada aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydane przez
właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (co najmniej
frakcje odpadów wymienione w rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit a tiret pierwszy SIWZ) lub odpowiedni wpis do rejestru
– zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach;
Posiada uprawnienia do transportu odpadów wydane przez odpowiedni organ lub wpisu do odpowiedniego
rejestru zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (co najmniej frakcje odpadów wymienione w
rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit a tiret pierwszy SIWZ);
Posiada aktualne zezwolenia na przetwarzanie odpadów o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania
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przedstawi na piśmie gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego
działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o
odpadach i ustawie z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; (co najmniej frakcje
odpadów wymienione w rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit a tiret pierwszy SIWZ);
Posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych na przyjmowanie odbieranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych
oraz odpadów zielonych lub umowy z podmiotem prowadzącym uprawnioną regionalną instalację do
przetwarzania odpadów komunalnych przyjmującą zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone (RIPOK
wskazana w obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego dla
regionu, do którego przynależy Gmina Mińsk Mazowiecki).
Powinno być:
Posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia
13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach co najmniej frakcje odpadów wymienione w
rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit a tiret pierwszy SIWZ, posiada aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie zbierania odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach, w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia (co najmniej frakcje odpadów wymienione w rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit
a tiret pierwszy SIWZ) lub odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o
odpadach;- posiada uprawnienia do transportu odpadów wydane przez odpowiedni organ lub wpisu do
odpowiedniego rejestru zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (co najmniej frakcje
odpadów wymienione w rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit a tiret pierwszy SIWZ); posiada aktualne zezwolenia na
przetwarzanie odpadów o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach w przypadku,
gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku, gdy
Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania przedstawi na piśmie
gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej
powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach i ustawie z dnia 13.9.1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach; (co najmniej frakcje odpadów wymienione w rozdziale 5 ust. 1 pkt
2 lit a tiret pierwszy SIWZ bez kodu 20 0201); posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na przyjmowanie odbieranych od właścicieli nieruchomości
zmieszanych odpadów komunalnych lub umowy z podmiotem prowadzącym uprawnioną regionalną instalację
do przetwarzania odpadów komunalnych przyjmującą zmieszane odpady komunalne (RIPOK wskazana w
obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego dla regionu, do
którego przynależy Gmina Mińsk Mazowiecki).
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz odbiór i
zagospodarowanie odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w sposób
zgodny z przepisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018.1454
ze zm.), ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. 2018.992 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Mińsk Mazowiecki a także innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego.
Powinno być:
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„Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz odbiór i
zagospodarowanie odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (odpady o
kodzie 20 02 01 tylko odbiór i transport do RIPOK prowadzony przez ZUO Sp. z o.o. w Siedlcach), w sposób
zgodny z przepisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018.1454
ze zm.), ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. 2018.992 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Mińsk Mazowiecki a także innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 13/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 16/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 13/11/2018
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 16/11/2018
Czas lokalny: 11:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


