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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369367-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Jedlińsk: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2018/S 161-369367
Gmina Jedlińsk, Jedlińsk, Osoba do kontaktów: Wioleta Siwiarek, Piotr Okleja, Jedlińsk 26-660,
Polska. Tel.: +48 483213098. Faks: +48 483213021. E-mail: wioleta.siwiarek@jedlinsk.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.7.2018, 2018/S 143-328247)

Przedmiot zamówienia:
CPV:90000000, 90511000, 90512000, 90513100, 90500000, 90533000
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
Usługi wywozu odpadów
Usługi transportu odpadów
Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Usługi związane z odpadami
Usługi gospodarki odpadami
Zamiast:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie usługi ma zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2017
r., poz. 1289 z późn. zm.).
Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem zamówienia:
— wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane), tj. do 4 osób
jeden pojemnik 120 l, a dla gospodarstw zamieszkałych powyżej 4 osób dwa pojemniki 120 l lub jeden pojemnik 240 l w
terminie do 27.9.2018 r. Natomiast w trakcie umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojemnik w ciągu 5 dni od
zgłoszenia Zamawiającego (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Pojemniki w trakcie zamówienia pozostają
własnością Wykonawcy, zaś po zakończeniu realizacji zamówienia dostarczone pojemniki przechodzą na własność
Zamawiającego. Zamawiający w takcie realizacji zamówienia nie ponosi za nie odpowiedzialności (...)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.8.2018 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
30.8.2018 (10:15)
Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonawca ma zapewnić gospodarowanie odebranymi odpadami komunalnymi w sposób zapewniający Zamawiającemu
osiągnięcie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.).
Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem zamówienia:
— wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane), tj. do 4 osób
jeden pojemnik 120 l, a dla gospodarstw zamieszkałych powyżej 4 osób dwa pojemniki 120 l lub jeden pojemnik 240 l w
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terminie do 27.9.2018 r. Natomiast w trakcie umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojemnik w ciągu 5 dni od
zgłoszenia Zamawiającego (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Pojemniki w trakcie zamówienia pozostają własnością Wykonawcy, zaś po zakończeniu realizacji zamówienia wszystkie
dostarczone w trakcie realizacji umowy pojemniki Zamawiający wykupi od Wykonawcy za cenę 1,00 PLN (słownie: jeden
złotych) netto za każdy pojemnik. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia nie ponosi za nie odpowiedzialności.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.9.2018 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
4.9.2018 (10:15)
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