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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:693268-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kielce: Usługi wywozu odpadów
2022/S 240-693268

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 219-629171)

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

Oficjalna nazwa: Gmina Kielce
Krajowy numer identyfikacyjny: 291009343
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-303
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Zawadzka, Karolina Chyczewska, Jacek Bulak
E-mail: zamowienia.bzp@um.kielce.pl 
Tel.:  +48 413676664/+48 413676444
Adresy internetowe:
Główny adres: https://kielce.eu/

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Numer referencyjny: A-II.271.35.2022

II.1.2) Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych oraz 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych (o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz na odbiorze odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, objętych zorganizowanym przez gminę systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Miasta Kielce.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/12/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 219-629171

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis warunków:
Zamiast:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 1. wpis do rejestru podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 
ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) w zakresie transportu 
kodów odpadów objętych przedmiotem zamówienia; 2. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kielce, o którym mowa w art. 
9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze 
zm.).
Powinno być:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
1. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach. (Dz. U. z 2022 r. poz. 
699 ze zm.) w zakresie transportu odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia;
2. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierana odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy Kielce, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297, ze zm.) w zakresie odbioru odpadów o 
kodach objętych przedmiotem zamówienia
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 14/12/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 20/12/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 12/04/2023
Powinno być:
Data: 18/04/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/12/2022
Czas lokalny: 12:30
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Powinno być:
Data: 20/12/2022
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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