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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 Mikołów
276257630
Rynek 16
Mikołów
43-190
Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Żurek
Tel.: +48 323248500
E-mail: zam@mikolow.eu
Faks: +48 323248400
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mikolow.eu
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z obszaru Gminy Mikołów w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
Numer referencyjny: PN-58/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne na terenie gminy Mikołów.
1.2. Powierzchnia gminy Mikołów wynosi 81 km 2. Ilość mieszkańców gminy Mikołów na koniec 2017 r.
wynosiła 39.133. W oparciu o złożone deklaracje ilość osób zamieszkujących w gminie według stanu na dzień
31.12.2017 r. wynosiła 37.040. Na podstawie załącznika nr B ustalono długość dróg, przy których zlokalizowane
są nieruchomości do obsługi w ramach systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ogółem
długość dróg wynosi 251,3 km.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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15/10/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: MIKOLOW
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-137364
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 179-405818
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/09/2018

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
Zamiast:
6.4.10. odpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Mikołów
6.4.11. odpisu z rejestru podmiotów transportujących odpady, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z
14.12.2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2018, poz. 992 z późn.
zm.)
Powinno być:
Zamawiający nie żąda odpisów wymienionych w pkt 6.4.10 i 6.4.11.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 05/11/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/11/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 08/11/2018
Czas lokalny: 12:30

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Ponieważ istnieją bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych - rejestry publiczne - prowadzone przez:
1) Burmistrza Mikołowa w odniesieniu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mikołów (https://odpady.mikolow.eu/rejestrdzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-z-terenugminy-mikolow)
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2) Marszałka Województwa w odniesieniu do rejestru podmiotów transportujących odpady ( https://
bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/lista#$top=100)
wykonawcy nie są zobowiązani do składania dokumentów.
Wykonawcy winni podczas sporządzania formularza JEDZ w części IV odpowiadając na pytanie "Czy konieczne
jest posiadanie określonego zezwolenia?" zaznaczyć opcję "tak", potwierdzić możliwość bezpłatnego uzyskania
z bazy danych wskazując podane powyżej adresy.

