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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:572259-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Stargard: Usługi związane z odpadami
2021/S 217-572259

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 202-527863)

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

Oficjalna nazwa: Gmina-Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie
Krajowy numer identyfikacyjny: 854-222-88-73
Adres pocztowy: ul. I Brygady 35
Miejscowość: Stargard
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 73-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Julita Siek
E-mail: j.siek@zuk-stargard.pl 
Tel.:  +48 918341833
Faks:  +48 918341835
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zuk-stargard.pl
Adres profilu nabywcy: https://zuk-stargard.pl/zamowienia-publiczne/

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

II.1.1) Nazwa:
Zagospodarowanie w roku 2022 odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z dzikich wysypisk 
zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Stargard
Numer referencyjny: TO.271.1.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowywanie przez Wykonawcę w 2022 roku:
1) odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi (GSGOK):
-z terenu Gminy Miasto Stargard, odbieranych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, 
a Operatorem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (jako Operatora rozumie się 
podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę na podstawie art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
-odpadów ulegających biodegradacji w ilości do 10 920 Mg z terenu Gminy Miasto Szczecin, przekazywanych 
na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miasto Stargard, a Gminą Miasto 
Szczecin.
2) wszystkich odpadów pochodzących z usuwania „dzikich wysypisk” zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto 
Stargard.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/11/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 202-527863

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Zamiast:
Numer referencyjny: TO.271.1.2021
Powinno być:
Numer referencyjny: DO.271.1.2021
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowywanie przez Wykonawcę w 2022 roku:
1) odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi (GSGOK):
-z terenu Gminy Miasto Stargard, odbieranych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym,
a Operatorem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (jako Operatora rozumie się
podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę na podstawie art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
-odpadów ulegających biodegradacji w ilości do 10 920 Mg z terenu Gminy Miasto Szczecin, przekazywanych
na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miasto Stargard, a Gminą Miasto
Szczecin.
2) wszystkich odpadów pochodzących z usuwania „dzikich wysypisk” zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto
Stargard.
Powinno być:
Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowywanie przez Wykonawcę w 2022 roku:
1) odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi (GSGOK) z terenu Gminy Miasto Stargard, odbieranych na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Operatorem gminnego systemu gospodarowania odpadami 
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komunalnymi (jako Operatora rozumie się podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę na podstawie art. 6d 
ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
2) wszystkich odpadów pochodzących z usuwania „dzikich wysypisk” zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto 
Stargard.
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowywanie przez Wykonawcę w 2022 roku:
1) odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi (GSGOK):
-z terenu Gminy Miasto Stargard, odbieranych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym,
a Operatorem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (jako Operatora rozumie się
podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę na podstawie art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
-odpadów ulegających biodegradacji w ilości do 10 920 Mg z terenu Gminy Miasto Szczecin, przekazywanych
na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miasto Stargard, a Gminą Miasto
Szczecin.
2) wszystkich odpadów pochodzących z usuwania „dzikich wysypisk” zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto
Stargard.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wg stanu znanego Zamawiającemu na dzień wszczęcia
postępowania, określony jest przez niniejszą SWZ, a w szczególności projekt umowy stanowiący załącznik nr 6
do SWZ – rzeczywisty, niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia zakres prac, mieszczący się w definicji
określenia przedmiotu zamówienia, może różnić się od zakresu opisanego dokumentami zamówienia.
Powinno być:
Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowywanie przez Wykonawcę w 2022 roku:
1) odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi (GSGOK)z terenu Gminy Miasto Stargard, odbieranych na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Operatorem gminnego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi (jako Operatora rozumie się podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę na podstawie art. 6d 
ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
2) wszystkich odpadów pochodzących z usuwania „dzikich wysypisk” zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto 
Stargard.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wg stanu znanego Zamawiającemu na dzień wszczęcia 
postępowania, określony jest przez niniejszą SWZ, a w szczególności projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 
do SWZ – rzeczywisty, niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia zakres prac, mieszczący się w definicji 
określenia przedmiotu zamówienia, może różnić się od zakresu opisanego dokumentami zamówienia.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Powinno być:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia wraz z komunikatem o zmianie SWZ z dnia 04.11.2021 
r.
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
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Warunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert, w siedzibie zamawiającego, w dniu 15 listopada 2021 r. o 
godzinie 10:05.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do odszyfrowania ofert dostępnej na platformie zakupowej 
OpenNexus i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. W zakresie procedury postępowania: Honorata Siry-Jabłońska, tel. 695 982 436.
2. W zakresie przedmiotu zamówienia: Julita Siek, tel. 91 834 18 33.
Powinno być:
Warunki otwarcia ofert
Data: 18/11/2021
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert, w siedzibie zamawiającego, w dniu 18 listopada 2021 r. o 
godzinie 10:05.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do odszyfrowania ofert dostępnej na platformie zakupowej 
OpenNexus i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. W zakresie procedury postępowania: Honorata Siry-Jabłońska, tel. 695 982 436.
2. W zakresie przedmiotu zamówienia: Julita Siek, tel. 91 834 18 33.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 14/02/2022
Powinno być:
Data: 16/02/2022

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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