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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 224
Adres pocztowy: ul. Srebrna 172/188
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-202 Częstochowa
Państwo: Polska
E-mail: info@wartasa.eu
Tel.: +48 343618986
Faks: +48 343619070
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wartasa.eu/
Adres profilu nabywcy: http://www.wartasa.eu/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów z OŚ WARTA S.A. poprzez odzysk lub
unieszkodliwianie w postaci:, skratek zawartości piaskowników,ustabilizowanych komunalnych osadów
ściekowych
Numer referencyjny: 30/ŚT/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. przy ul.
Srebrnej 172/188 w Częstochowie w 2022 r. poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w postaci:
Zadanie 1: skratek w ilości do 600 Mg (kod odpadu 19 08 01),
Zadanie 2: zawartości piaskowników w ilości do 800 Mg (kod odpadu 19 08 02),
Zadanie 3: ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości do 2 800 Mg (kod odpadu 19 08 05) z
wyłączeniem możliwości zagospodarowania, o którym mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o odpadach,
Zadanie 4: granulatu w postaci wysuszonych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o zawartości
suchej masy minimum 85% (kod odpadu 19 08 05) lub granulatu w postaci odpadu palnego (kod odpadu 19 02
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10) w ilości do 3 600 Mg z wyłączeniem możliwości zagospodarowania, o którym mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1, 2 i
3 ustawy o odpadach.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ECAS_njezioiz
Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-137743
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 198-516815
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/10/2021

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.2.7
Część nr: 1
Zamiast:
Okres w dniach: 12
Powinno być:
Okres w miesiącach: 12
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2
Zamiast:
Okres w dniach: 12
Powinno być:
Okres w miesiącach: 12
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 3
Zamiast:
Okres w dniach: 12
Powinno być:
Okres w miesiącach: 12
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 4
Zamiast:
Okres w dniach: 12
Powinno być:
Okres w miesiącach: 12
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
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Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co
najmniej: dwie usługi polegające na
Zadanie 1:
odbiorze, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów w postaci skratek (kod odpadu 19 08 01)
poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w ilości minimum 300 Mg każda usługa,
Zadanie 2:
odbiorze, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów w postaci zawartości piaskowników (kod
odpadu 19 08 02) poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w ilości minimum 400 Mg każda usługa,
Zadanie 3:
odbiorze, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów w postaci ustabilizowanych komunalnych
osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w ilości minimum 500 Mg
każda usługa,
Zadanie 4:
odbiorze, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów w postaci ustabilizowanych komunalnych
osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) lub granulatu w postaci odpadu palnego (kod odpadu 19 02 10)
poprzez odzysk lub unieszkodliwienie w ilości minimum 1000 Mg każda usługa.
Wykonawca musi, wraz z podaniem przedmiotu, ilości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, dostarczyć dowody potwierdzające, że usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ dla zadania 1 i/lub załącznikiem
nr 7 dla zadania 2 i/lub załącznikiem nr 8 dla zadania 3 i/lub załącznikiem nr 9 dla zadania 4.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy liczonych od daty ich złożenia Zamawiającemu.
Powinno być:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co
najmniej: dwie usługi polegające na
Zadanie 1:
odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów w postaci skratek (kod odpadu 19 08 01) poprzez odzysk
lub unieszkodliwianie w ilości minimum 300 Mg każda usługa,
Zadanie 2:
odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów w postaci zawartości piaskowników (kod odpadu 19 08 02)
poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w ilości minimum 400 Mg każda usługa,
Zadanie 3:
odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów
ściekowych (kod odpadu 19 08 05) poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w ilości minimum 500 Mg każda
usługa,
Zadanie 4:
odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów
ściekowych (kod odpadu 19 08 05) lub granulatu w postaci odpadu palnego (kod odpadu 19 02 10) poprzez
odzysk lub unieszkodliwienie w ilości minimum 1000 Mg każda usługa.
Wykonawca musi, wraz z podaniem przedmiotu, ilości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, dostarczyć dowody potwierdzające, że usługi zostały
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wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ dla zadania 1 i/lub załącznikiem
nr 7 dla zadania 2 i/lub załącznikiem nr 8 dla zadania 3 i/lub załącznikiem nr 9 dla zadania 4.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy liczonych od daty ich złożenia Zamawiającemu.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 12/11/2021
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 16/11/2021
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 12/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 16/11/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

