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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:427652-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Biała Rawska: Usługi gospodarki odpadami
2020/S 177-427652

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 159-388342)

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

Oficjalna nazwa: Gmina Biała Rawska
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 57
Miejscowość: Biała Rawska
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Kod pocztowy: 96-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej
E-mail: e.chojecka@bialarawska.pl 
Tel.:  +48 468159377
Faks:  +48 468159444
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bialarawska.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy 
Biała Rawska
Numer referencyjny: RG.II.271.06.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów 
komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska, na których zamieszkują 
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mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe jedynie przez część roku.
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich 
poziomów: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 
odpadów komunalnych oraz ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktami 
wykonawczymi do ustawy, zgodnie z zapisami właściwego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, a także 
z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska.
Szczegółowy OPZ znajduje się w SIWZ.

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

08/09/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 159-388342

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
9.1. Zamawiający pobiera wadium.
9.2. Wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięc tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 
ustawy, Wykonawca może wnieść w:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych.
Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
9.3. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty.
9.4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dowodu wniesienia wadium musi 
zostać złożony wraz z ofertą. Dokument wadialny (poręczenie/gwarancja) musi być podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osobę/y wystawiające dokument wadialny.
9.5. Ustanowienie wadium w formie niepieniężnej należy udokumentować załączając właściwy dokument do 
złożonej oferty.
9.5.1. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod 
warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
9.5.1.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46. 
ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych;
9.5.1.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.
9.5.2. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
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9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod 
warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
9.5.2.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę
określone wart. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych;
9.5.2.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania 
ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.6. Oferta niezabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy i odrzucenie oferty.
9.7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej 
przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110 do 
18.9.2020 do godziny 11.00.
9.8. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) 
na rachunek Zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku Wykonawcy (wpłaty).
9.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 
ustawy Pzp.
Powinno być:
9.1. Zamawiający pobiera wadium.
9.2. Wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 
ustawy, Wykonawca może wnieść w:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych.
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
9.3. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty.
9.4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dowodu wniesienia wadium musi 
zostać złożony wraz z ofertą. Dokument wadialny (poręczenie/gwarancja) musi być podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osobę(-y) wystawiające dokument wadialny.
9.5. Ustanowienie wadium w formie niepieniężnej należy udokumentować załączając właściwy dokument do 
złożonej oferty.
9.5.1. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod 
warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
9.5.1.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46. 
ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych;
9.5.1.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.
9.5.2. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
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9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, będzie akceptowane pod 
warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
9.5.2.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 
ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych;
9.5.2.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania 
ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.6. Oferta niezabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy i odrzucenie oferty.
9.7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej 
przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110 do 
28.9.2020 do godziny 11.00.
9.8. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) 
na rachunek Zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku Wykonawcy (wpłaty).
9.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 
ustawy Pzp.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 18/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 28/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 18/09/2020
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 28/09/2020
Czas lokalny: 11:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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