
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S03
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: bzpradom
NO_DOC_EXT: 2019-007160
SOFTWARE VERSION: 9.9.3
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: bzp@umradom.pl
NOTIFICATION TECHNICAL: /
NOTIFICATION PUBLICATION: /



1 / 2

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 Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu
670223451
ul. Jana Kilińskiego 30
Radom
26-610
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Paprocka
Tel.:  +48 483620876/+48 483620283
E-mail: bzp@umradom.pl 
Faks:  +48 483620282/+48 483620289
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.radom.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia – Sektor V
Numer referencyjny: BZP.271.1.813.2018.AP

II.1.2) Główny kod CPV
90511000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług:
- odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Sektorze
V,
- odbioru opakowań szklanych z pojemników należących do gminy typu „dzwon” ustawionych na
nieruchomościach w Sektorze V,
- odbioru przeterminowanych lekarstw gromadzonych w pojemnikach należących do gminy, ustawionych w
aptekach zlokalizowanych w Sektorze V,
- transportu wszystkich w/w odpadów odebranych z nieruchomości, do Regionalnych Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Radomiu ul. Witosa 94 w Radomiu lub instalacji zastępczych.

mailto:bzp@umradom.pl
http://www.bip.radom.pl
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2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
3. Usługa odbioru odpadów świadczona będzie od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1
marca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

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

14/01/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: bzpradom
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-004573
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 009-016482
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/01/2019

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
Zamiast:
2. posiada uprawnienie do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów i zbierania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Dokumentem wymaganym na potwierdzenie spełnienia tego warunku jest:
- zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o
odpadach(Dz.U. 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), prowadzonym przez właściwego marszałka województwa.
Zamawiający zweryfikuje w Bazie Danych o Odpadach (BDO) czy zakres wpisu obejmuje transport
odpadów(Dział VII Rejestru).
Powinno być:
2. posiada uprawnienie do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych
zamówieniem.
Dokumentem wymaganym na potwierdzenie spełnienia tego warunku jest:
— zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o
odpadach (Dz.U. 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Zamawiający zweryfikuje w Bazie Danych o Odpadach (BDO) czy zakres wpisu obejmuje transport odpadów
komunalnych objętych zamówieniem (Dział VII Rejestru).

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16482-2019:TEXT:PL:HTML

