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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454649-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Brzesko: Usługi związane z odpadami
2022/S 159-454649

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 136-389562)

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

Oficjalna nazwa: GMINA BRZESKO
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 851661139
Miejscowość: Brzesko
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ilona Pajonk
E-mail: zam_pub@brzesko.pl 
Tel.:  +48 146865156
Faks:  +48 146630545
Adresy internetowe:
Główny adres: www.brzesko.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzesko

Numer referencyjny: ZP.271.2.17.2022.IP

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Brzesko, dostarczonych przez podmiot 
wskazany przez Zamawiającego, w tym odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się przy ul. Przemysłowa 11 w Brzesku w okresie od 01.01.2023 roku do 
31.12.2023 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/08/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 136-389562

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)
Zamiast:
Data: 18/08/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 31/08/2022
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data (IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie 
związany ofertą)
Zamiast:
Data: 15/11/2022
Powinno być:
Data: 28/11/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.2) Termin składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału)
Zamiast:
Data: 18/08/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 31/08/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis warunków (III.1.1.) Zdolność do 
prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub 
handlowego)
Zamiast:
1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów;- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada: a) Aktualny wpis do rejestru 
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr 
BDO), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. , poz. 779 z późn. 
zm.) b) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania, przetwarzania 
odpadów wydany przez właściwy organ zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach (t.j. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) c) Aktualny wpis na listę instalacji komunalnych, o której mowa w 
art. 38b ustawy o odpadach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz.U. 2021 r. 779 z póź. zm.) 
Warunek dotyczący uprawnień jest spełniony, jeżeli wykonawca posiada samodzielnie w/w zezwolenia/
wpisy do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, lub jeżeli co najmniej jeden z 
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wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w ramach konsorcjum) posiada uprawnienia 
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji 
te uprawnienia są wymagane. Wykonawca nie może w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. Na 
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu wykonawca najwyżej oceniony przedłoży:a) Wpisu 
do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami zwanej BDO prowadzonej przez 
Marszałka Województwa. b) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania, 
przetwarzania odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o 
odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) c) Aktualny wpis na listę instalacji komunalnych, o której mowa w 
art. 38b ustawy o odpadach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz.U. 2021 r. 779 z póź. zm.)
Powinno być:
Zmawiający wymaga aby wykonawca posiadał: a) Aktualny wpis na listę instalacji komunalnych, o której 
mowa w art. 38b ustawy o odpadach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz.U. 2021 r. 779 z póź. 
zm.) Warunek dotyczący uprawnień jest spełniony, jeżeli wykonawca posiada samodzielnie w/w zezwolenia/
wpisy do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, lub jeżeli co najmniej jeden z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w ramach konsorcjum) posiada uprawnienia 
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji 
te uprawnienia są wymagane. Wykonawca nie może w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. 
Na potwierdzenie spełmienia warunku udziału w postepowaniu wykonawca najwyżej oceniony przedłoży: a) 
Aktualny wpis na listę instalacji komunalnych, o której mowa w art. 38b ustawy o odpadach ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r, o odpadach (Dz.U. 2021 r. 779 z póź. zm.)

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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