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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Ornontowice
6351829974
Zwycięstwa 26a
Ornontowice
43-178
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Boczula
Tel.: +48 323306222
E-mail: zp@ornontowice.pl
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.ornontowice.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w Gminie Ornontowice
Numer referencyjny: ZWBZP.271.00019.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Ornontowice.
Charakterystyka Gminy Ornontowice: Powierzchnia Gminy stanowi obszar 15,10 km. Łączna długość
wszystkich dróg głównych wynosi 32 km. Długość ta nie uwzględnia dróg dojazdowych. Będąca Gminą wiejską,
położona jest w Województwie Śląskim, w Powiecie Mikołowskim. Gmina położona jest 15 km na południe od
Gliwic, w obszarze dawnego Rybnickiego Okręgu Ekologicznego Zagrożenia. Od północy Ornontowice graniczą
z Gminą Gierałtowice i Miastem Knurów, od zachodu z Gminą Czerwionka - Leszczyny, od południa z Miastem
Orzesze, a od wschodu z Miastem Mikołów (Dzielnica Bujaków). Ornontowice położone są w południowej
części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i określane mianem Gminy przemysłowo – rolniczej. Lokalizację
ulic na terenie Gminy Ornontowice przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1a do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/10/2018

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002d4v5
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-149174
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 194-439175
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/10/2018

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: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadznia działalności zawodowej, w tym
wymogi zwiazane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:[...]
2. Wpis do rejestru podmiotów transportujących odpady, o których mowa w art.49 ust.1 ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach prowadzonego przez Marszałka Województwa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn.
zm)
Powinno być:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów: [...]
2.dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do rejestru podmiotów transportujących odpady,
o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 992 z
późn. zm.) prowadzonego przez Marszałka Województwa. - zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru
rejestrowego w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 20/11/2018
Czas lokalny: 08:30
Powinno być:
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 08:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/11/2018
Czas lokalny: 08:45
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Powinno być:
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 08:45
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Ponadto wyjaśniam, że zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (oraz Rozdziału V pkt 7 SIWZ) - w przypadku wskazania przez wykonawcę
dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane
przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

