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Ostrołęka:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 772861-N-2020

Data: 29/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny

55005581900000, ul. ul. Berka Joselewicza  1, 07-410  Ostrołęka, woj. mazowieckie, państwo

Polska, tel. 29 765 05 00, e-mail poczta@otbs.com.pl, faks 29 765 05 04.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i

zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom

wytworzony w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Komunalna 8 w

Ostrołęce, w ilości maksymalnie 2400 Mg w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Średnia

miesięczna ilość odpadu do odbioru – około 400 Mg. Wskazana powyżej ilość odpadów stanowi

wielkość szacunkową oraz maksymalną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania

mniejszej ilości odpadów w czasie trwania umowy, a Wykonawcy nie przysługuje w tym

zakresie prawo do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia

za niezrealizowaną część oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze zmniejszeniem ilości
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szacunkowej. W przypadku odebrania przez Wykonawcę odpadów w ilości przekraczającej 2

400 Mg nie przysługuje Wykonawcy z tego tytułu żadne roszczenie o zapłatę wynagrodzenia

czy tez roszczenie odszkodowawcze za zrealizowane usługi ponad wyżej wskazany limit.

Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

(t. j. Dz. U. 2020 poz. 797 z późn. zm.) oraz procesem odzysku R 10, o którym mowa w

Załączniku nr 1 tejże ustawy. Odpad może być wykorzystany zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013

poz 523). Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru odpadów w dni robocze, tj. od

poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 wg awizacji i ustaleń Zamawiającego,

w ilości określonej każdorazowo przez Zamawiającego oraz w dokładnej dacie ustalonej przez

Strony. Z chwilą przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi

i za skutki z tego wynikające oraz za ich dalsze zagospodarowanie. Zamawiający zastrzega

obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia -

zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom.

Wykonawca może powierzyć do wykonania zamówienia Podwykonawcom tylko część

zamówienia dotyczącą transportu odpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został

przedstawiony w części III SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i

zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom

(nie nadający się do wykorzystania) powstający w wyniku procesu przetwarzania stabilizatu

na sicie o wielkości oczek 20 mm. w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych,

ul. Komunalna 8 w Ostrołęce, w ilości maksymalnie 2400 Mg w okresie nie dłuższym niż 6

miesięcy. Średnia miesięczna ilość odpadu do odbioru – około 400 Mg. Wskazana powyżej

ilość odpadów stanowi wielkość szacunkową oraz maksymalną. Zamawiający zastrzega sobie

prawo do przekazania mniejszej ilości odpadów w czasie trwania umowy, a Wykonawcy nie

przysługuje w tym zakresie prawo do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń, w szczególności o

zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowaną część oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze

zmniejszeniem ilości szacunkowej. W przypadku odebrania przez Wykonawcę odpadów w

ilości przekraczającej 2 400 Mg nie przysługuje Wykonawcy z tego tytułu żadne roszczenie o

zapłatę wynagrodzenia czy tez roszczenie odszkodowawcze za zrealizowane usługi ponad

wyżej wskazany limit. Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z
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obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14

grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. 2020 poz. 797 z późn. zm.). Odpad należy

wykorzystać w celu odzysku na składowisku odpadów. Wykonawca będzie zobowiązany do

odbioru odpadów w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do

15:00 wg awizacji i ustaleń Zamawiającego, w ilości określonej każdorazowo przez

Zamawiającego oraz w dokładnej dacie ustalonej przez Strony. Z chwilą przekazania

odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje

odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego

wynikające oraz za ich dalsze zagospodarowanie. Zamawiający zastrzega obowiązek

osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia -

zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom.

Wykonawca może powierzyć do wykonania zamówienia Podwykonawcom tylko część

zamówienia dotyczącą transportu odpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

został przedstawiony w części III SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data 13.01.2021, godzina 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data 15.01.2021, godzina 10:00
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