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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:552612-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Przemyśl: Usługi związane z odpadami
2019/S 225-552612

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 222-544936)

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

Oficjalna nazwa: Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 650038730
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 104
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Hornecki
E-mail: zamowienia.p@pgk.przemysl.pl 
Tel.:  +48 166782484
Faks:  +48 166786783
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgk.przemysl.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy miejskiej Przemyśl
Numer referencyjny: 9/ZP/2019

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zagospodarowaniu odpadów komunalnych z
terenu gminy miejskiej Przemyśl, obejmujących:
a) zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych
selektywnie odebranych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami
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komunalnymi (nieruchomości zamieszkałych, mieszanych, niezamieszkałych) oraz zebranych w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);
b) zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych
selektywnie z terenów gminnych (cmentarzy komunalnych, targowisk miejskich, szaletów miejskich, koszy
ulicznych, koszy przystankowych, miejsc rekreacyjnych, dzikich wysypisk itp.).
Łączna masa odpadów przewidzianych do zagospodarowania:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w ilości około 18 576 Mg;
2) odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ilości około 2 815 Mg.

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

15/11/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 222-544936

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.1.1
Zamiast:
Procedura otwarta
Powinno być:
Procedura otwarta.
Procedura przyspieszona.
Uzasadnienie: zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia wynikająca z niemożności zachowania
podstawowego terminu przez zamawiającego i skrócenie terminu składania ofert na podstawie art. 43 ust. 2b
pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych jest uzasadnione, podyktowane następującymi
okolicznościami:
— poprzednio prowadzone 2 postępowania dotyczące tożsamego przedmiotu zamówienia zostały
unieważnione z powodu braku środków przez Zamawiającego (gminę miejską Przemyśl) na sfinansowanie
zamówienia, jednocześnie zachodzi konieczność zapewnienia realizacji usługi zagospodarowania odpadów
począwszy od 1.1.2020 roku,
— konieczność wskazania instalacji do zagospodarowania odpadów w odrębnym postępowaniu przetargowym
na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy miejskiej Przemyśl,
również z terminem realizacji od 1.1.2020 roku,
— konieczność zapewnienia ochrony związanej z wykonywaniem zadań własnych gminy (w przedmiocie jak
wyżej), których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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