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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
"Wodociągi Niepołomice" spółka z o.o.
ul. Droga Królewska 27
Niepołomice
32-005
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Sendor
Tel.: +48 122812423
E-mail: zamowienia@wodociagi-niepolomice.pl
Faks: +48 122812423
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wodociagi-niepolomice.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór i wywóz, odzysk i unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków
w Niepołomicach.
Numer referencyjny: ZP.WN.271.3.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90513900

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i wywóz, odzysk i unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z
terenu oczyszczalni ścieków położonej w Niepołomicach przy ul Grabskiej 8.
1. Osad stanowi odpad o kodzie 190805.
a) Przewidywana ilość osadu w okresie obowiązywania umowy 12 000 Mg .
b)Wykonawca usługi zobowiązany jest do dostarczenia trzech pojemników/ kontenerów (dwa kontenery do
dyspozycji Zamawiającego w miejscu załadunku osadu na oczyszczalni ścieków Niepołomice ul. Grabska 8
i jeden na wymianę przy każdorazowym odbiorze 1 szt. załadowanego kontenera) szczelnych z plandekami,
zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi o możliwości załadowania osadu ściekowego o objętości
20 m3 każdy, przystosowanych do transportu komunalnych osadów ściekowych.
c) Zamawiający zastrzega sobie, że ww. ilości odpadów należy traktować jako szacunkowe, ostateczna ilość
odpadów do odebrania i zagospodarowania wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: wodociagi27
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-131264
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 185-451392
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/09/2019

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: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
6.„Wykonawca winien posiadać aktualne decyzje/ zezwolenia:
a) na odzysk lub unieszkodliwienie komunalnych osadów ściekowych w procesie R-3
i/lub R-10 (zgodnie z zał. nr 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.)
b) oraz dokumenty produktu na bazie osadów ściekowych tj. zezwolenie Ministra Rolnictwa na wprowadzenie
nawozu organicznego do obrotu oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny dla nawozu organicznego wg.
definicji art.2 ust. 1 pkt 5 ustawy i nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 (zgodnie art. 14 ustawy o
odpadach z dnia 14 grudzień 2012 r. ). Z posiadanego zezwolenia musi wynikać możliwość zagospodarowania
w ciągu roku minimum 15 600 Mg (wartość zawiera zamówienie podstawowe 12 000 Mg + możliwość
zwiększenia ilości do 30 %) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805”.
Powinno być:
6„Wykonawca winien posiadać aktualne:
a) decyzje/ zezwolenia: na odzysk lub unieszkodliwienie komunalnych osadów ściekowych
w procesie R-3 (zgodnie z zał. nr 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.)
b) dokumenty produktu na bazie osadów ściekowych tj. zezwolenie Ministra Rolnictwa na wprowadzenie
nawozu organicznego do obrotu oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny dla nawozu organicznego wg.
definicji art.2 ust. 1 pkt 5 ustawy i nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 (zgodnie art. 14 ustawy o
odpadach z dnia 14 grudzień 2012 r. ). Z posiadanego zezwolenia musi wynikać możliwość zagospodarowania
w ciągu roku minimum 15 600 Mg (wartość zawiera zamówienie podstawowe 12 000 Mg + możliwość
zwiększenia ilości do 30 %) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805”.
c) dokumenty potwierdzające władaniem powierzchnią ziemi, na której będzie stosowany osad w przypadku
odzysku w procesie R-10 (zgodnie z zał. nr 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.) tj. wypis z
ewidencji gruntów i budynków, dostarczyć je na wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy o
zamówienie publiczne. W przypadku jakichkolwiek zmian w prawie do władania powierzchnią ziemi Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić o tym Zamawiającego.
Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia w sekcji II ppkt 2.4 pozostają bez zmian.
Numer sekcji: III.1.1
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
3) W przypadku odzysku osadów ściekowych dostarczy:
a) kopię ważnej decyzji - zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów zgodnie z zał.
nr 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. - ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod: 19
08 05) ze wskazaniem miejsca prowadzenia w/w działalności (potwierdzające możliwość odzysku w procesie R
3 i / lub R 10 w zależności od informacji podanej w formularzu ofertowym).
b) oświadczenie, że po odebraniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod: 19 08 05) z
oczyszczalni, będą one stosowane w sposób i w miejscu określonym w w/w decyzji.
Powinno być:
3) W przypadku odzysku osadów ściekowych w procesie R-3 dostarczy:
a) kopię ważnej decyzji - zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów zgodnie z zał.
nr 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. - ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod: 19
08 05) ze wskazaniem miejsca prowadzenia w/w działalności (potwierdzające możliwość odzysku w procesie R
3)
b) oświadczenie, że po odebraniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod: 19 08 05) z
oczyszczalni, będą one stosowane w sposób i w miejscu określonym w w/w decyzji – w przypadku odzysku w
procesie R-3, natomiast w przypadku odzysku w procesie
R 10 oświadczy, że zastosuje się do przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie tj. zgodnie z art. 96
Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20
stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
(odpowiednio do wskazania w formularzu ofertowym).
Pozostałe zapisy dotyczące sekcji III ppkt 1.1 pozostają bez zmian.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia w sekcji II pkt 2.4 pozostają bez zmian w stosunku do
ogłoszenia o zamówieniu. Zmienia się jedynie ppkt 6)
Pozostałe zapisy dotyczące sekcji III pkt 1.1 pozostają bez zmian pozostają bez zmian w stosunku do
ogłoszenia o zamówieniu.. Zmianie podlega jedynie ppkt 3)
Zamawiający na stronie internetowej zamieści powiadomienie o zmianie SIWZ oraz zmodyfikowane załączniki
do SIWZ.

