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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228176-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrów Wielkopolski: Usługi recyklingu odpadów
2017/S 113-228176

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 095-186898)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Staroprzygodzka 121
Ostrów Wielkopolski
63-400
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Fross
Tel.:  +48 625033700
E-mail: przetargi@rzzo.com.pl 
Faks:  +48 627375826
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rzzo.com.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie frakcji do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z
Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
Numer referencyjny: RZZO/TI/2017/4

II.1.2) Główny kod CPV
90514000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z
o.o. w Ostrowie Wielkopolskim oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, komponentów do
produkcji paliwa alternatywnego RDF (odpady o kodzie 19 12 12). Sposób zagospodarowania komponentów
do produkcji RDF musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami
odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2016
r., poz. 1987, z późn. zm.). Szacunkowa ilość komponentu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie
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obowiązywania umowy – 12 miesięcy od podpisania umowy, wyniesie nie mniej niż 7 000 Mg i nie więcej jak 15
000 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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

14/06/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 095-186898

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp.
z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, komponentów do
produkcji paliwa alternatywnego RDF (odpady o kodzie 19 12 12). Sposób zagospodarowania komponentów
do produkcji RDF musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami
odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (DZ. U. z 2016
r., poz. 1987, z późn. zm.). Szacunkowa ilość komponentu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie
obowiązywania umowy – 12 miesięcy od podpisania umowy, wyniesie nie mniej niż 7 000 i nie więcej jak 15 000
Mg. W RZZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim do produkcji komponentu do paliwa alternatywnego (RDF)
wykorzystywane są niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01), odpady opakowaniowe (z grupy 15),
makulatura oraz tworzywa sztuczne, pozbawione metali żelaznych i nieżelaznych. Komponenty do produkcji
paliwa alternatywnego (RDF) będą przygotowywane przez Zamawiającego do odbioru w postaci sprasowanej,
wiązane drutem stalowym a w przypadkach uzasadnionych technologicznie: w stanie luźnym. Wymiary beli
sprasowanych odpadów wynoszą ok: 110 x 115 x 75 cm. Średnia waga jednej beli odpadów wynosi ok. 400-500
kg. Odbiór komponentów do produkcji RDF będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach
od 14.00 do 18.00 w ilości określonej w zamówieniu sprzedaży przesłanym mailem do przedstawiciela
Wykonawcy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, po
wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, wskazanie innych terminów i godzin odbioru przedmiotowych
komponentów. Odbiór komponentów do produkcji RDF odbywał się będzie z terenu Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., 63 – 400 Ostrów Wielkopolski. Załadunek komponentu leży po stronie
Zamawiającego. Dodatkowo na czas obowiązywania umowy wykonawca zobowiązany jest do ustawienia na
terenie RZZO Sp. z o.o. kontener o pojemności niemniejszej niż 30 m3 o wymiarach około szerokość 2,40
m, długość 6,20 m i wysokość 2,4 m. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru zapełnionego kontenera w
terminie nie dłuższym niż 4 godziny od telefonicznego zgłoszenia. Zawiadomienia telefoniczne będą odbywać
się od poniedziałku do piątku w godzinach od godziny 7 – 15. W miejsce odebrane kontenera wykonawca
wstawia kontener pusty. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę komponentów będzie odbywało się na
zalegalizowanych wagach Zamawiającego, zlokalizowanych w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane
kwitem wagowym, oraz dokumentem WZ. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do określenia ilości
odebranych komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca będzie potwierdzał ilość odebranych do zagospodarowania
komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) na wystawionej przez Zamawiającego zbiorczej
Karcie Przekazania Odpadów. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy
(Załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający będzie wystawiał zbiorcze karty przekazania odpadu, dla komponentów
do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) o kodzie odpadu 19 12 12, odebranych w danym miesiącu, na
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podstawie bilansu ważeń odebranych komponentów, pochodzącego z programu komputerowego obsługującego
system wagowy w Zakładzie. Zbiorcze karty przekazania odpadu wystawiane będą w 3 egz. – 1egz. dla
Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp.
z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, komponentów do
produkcji paliwa alternatywnego RDF (odpady o kodzie 19 12 12). Sposób zagospodarowania komponentów
do produkcji RDF musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami
odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2016
r., poz. 1987, z późn. zm.). Szacunkowa ilość komponentu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie
obowiązywania umowy – 12 miesięcy od podpisania umowy, wyniesie nie mniej niż 7 000 i nie więcej jak 15 000
Mg. W RZZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim do produkcji komponentu do paliwa alternatywnego (RDF)
wykorzystywane są niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01), odpady opakowaniowe (z grupy 15),
makulatura oraz tworzywa sztuczne, pozbawione metali żelaznych i nieżelaznych. Komponenty do produkcji
paliwa alternatywnego (RDF) będą przygotowywane przez Zamawiającego do odbioru w postaci sprasowanej,
wiązane drutem stalowym a w przypadkach uzasadnionych technologicznie: w stanie luźnym. Wymiary beli
sprasowanych odpadów wynoszą ok: 110 x 115 x 75 cm. Średnia waga jednej beli odpadów wynosi ok. 400-500
kg. Odbiór komponentów do produkcji RDF będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach
od 14.00 do 18.00 w ilości określonej w zamówieniu sprzedaży przesłanym mailem do przedstawiciela
Wykonawcy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, po
wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, wskazanie innych terminów i godzin odbioru przedmiotowych
komponentów. Odbiór komponentów do produkcji RDF odbywał się będzie z terenu Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., 63-400 Ostrów Wielkopolski. Załadunek komponentu leży po stronie
Zamawiającego. Dodatkowo na czas obowiązywania umowy wykonawca zobowiązany jest do ustawienia na
terenie RZZO Sp. z o.o. 2 szt. kontenerów o pojemności 7 m3. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru
zapełnionego kontenera w terminie nie dłuższym niż 1 godzina od telefonicznego zgłoszenia. Zawiadomienia
telefoniczne będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od godziny 7 – 15. W miejsce
odebranego kontenera wykonawca wstawia kontener pusty. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę
komponentów będzie odbywało się na
zalegalizowanych wagach Zamawiającego, zlokalizowanych w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane
kwitem wagowym, oraz dokumentem WZ. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do określenia ilości
odebranych komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca będzie potwierdzał ilość odebranych do zagospodarowania
komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) na wystawionej przez Zamawiającego zbiorczej
Karcie Przekazania Odpadów. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy
(Załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający będzie wystawiał zbiorcze karty przekazania odpadu, dla komponentów
do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) o kodzie odpadu 19 12 12, odebranych w danym miesiącu, na
podstawie bilansu ważeń odebranych komponentów, pochodzącego z programu komputerowego obsługującego
system wagowy w Zakładzie. Zbiorcze karty przekazania odpadu wystawiane będą w 3 egz. – 1egz. dla
Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy.
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
Powinno być:
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Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 20/06/2017
Czas lokalny: 9:00
Powinno być:
Data: 30/06/2017
Czas lokalny: 9:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/06/2017
Czas lokalny: 9:15
Powinno być:
Data: 30/06/2017
Czas lokalny: 9:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


