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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:595780-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Usuwanie i obróbka odpadów
2021/S 226-595780
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 206-538008)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
Krajowy numer identyfikacyjny: PL432
Adres pocztowy: ul.Podgórna 22
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-424
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Tel.: +48 684564100
Faks: +48 684564455
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zielonagora.pl
Adres profilu nabywcy: www.zielonagora.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie.
Numer referencyjny: DO-ZP.271.74.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia jest likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie odpadów, w tym także
odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w miejscu nieprzeznaczonym (z terenu nieruchomości przy ul.
Przylep-Zakładowa 6 w Zielonej Górze) w ramach art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2021 r. poz. 779 ze zm.)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.2 do SWZ.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 206-538008

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zmiana treści punktu 1.
Zamiast:
1. Zakres prac obejmuje: Opróżnienie magazynu i wywóz odpadów z magazynu i terenu przy magazynie do
miejsca docelowego zagospodarowania, w tym ważenie każdego transportu odpadów, przygotowanie odpadów
do transportu w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla ludzi oraz środowiska, przetransportowanie odpadów
w miejsce ich przetworzenia (odzysku lub unieszkodliwienia) lub tymczasowo w inne miejsce, do którego
Wykonawca posiada tytuł prawny i dopuszcza się w nim magazynowanie odpadów na podstawie stosownych
decyzji administracyjnych. Zabezpieczenie osób przebywających na terenie magazynu oraz zapewnienie
bezpieczeństwa, w tym chemicznego i ekologicznego w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.
Identyfikacja zmagazynowanych odpadów, w tym wstępna ocena odpadów (stan skupienia, zapach, rodzaj
odpadów np. opakowania, pojemniki ciśnieniowe, czyściwo, szlamy, rozpuszczalniki, ropopochodne itp.)
celem określenia sposobu transportu i wstępnej klasyfikacji dla procesu unieszkodliwiania oraz ocena
możliwości ich dalszego ostatecznego przetworzenia (odzysk lub unieszkodliwienie). Poddanie odpadów
odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z hierarchią określoną przepisami ustawy o odpadach. Sporządzanie
comiesięcznych zestawień oraz raportu końcowego zawierającego dane o rodzajach i ilości poszczególnych
odpadów, sposobie i miejscu ich przetworzenia. Szacunkowa ilość odpadów wynosi 4180 Mg.
Powinno być:
1. Zakres prac obejmuje:
Opróżnienie magazynu i wywóz odpadów z magazynu i terenu przy magazynie do miejsca docelowego
zagospodarowania, w tym ważenie każdego transportu odpadów, przygotowanie odpadów do transportu
w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla ludzi oraz środowiska, przetransportowanie odpadów w
miejsce ich przetworzenia (odzysku lub unieszkodliwienia) lub tymczasowo w inne miejsce, do którego
Wykonawca posiada tytuł prawny i dopuszcza się w nim magazynowanie odpadów na podstawie stosownych
decyzji administracyjnych. Zabezpieczenie osób przebywających na terenie magazynu oraz zapewnienie
bezpieczeństwa, w tym chemicznego i ekologicznego w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.
Identyfikacja zmagazynowanych odpadów, w tym wstępna ocena odpadów (stan skupienia, zapach, rodzaj
odpadów np. opakowania, pojemniki ciśnieniowe, czyściwo, szlamy, rozpuszczalniki, ropopochodne itp.)
celem określenia sposobu transportu i wstępnej klasyfikacji dla procesu unieszkodliwiania oraz ocena
możliwości ich dalszego ostatecznego przetworzenia (odzysk lub unieszkodliwienie). Poddanie odpadów
odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z hierarchią określoną przepisami ustawy o odpadach. Sporządzanie
comiesięcznych zestawień oraz raportu końcowego zawierającego dane o rodzajach i ilości poszczególnych
odpadów, sposobie i miejscu ich przetworzenia. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany
jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza prac,
organizacji placu robót, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do
hali do stanu z dnia przejęcia obiektu. Szacunkowa ilość odpadów wynosi 4180 Mg.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
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Data: 25/11/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 08/12/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 22/02/2022
Powinno być:
Data: 07/03/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 25/11/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/12/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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