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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:619424-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Będzino: Usługi związane z odpadami
2021/S 235-619424

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 221-582924)

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

Oficjalna nazwa: Gmina Będzino
Adres pocztowy: Będzino 19
Miejscowość: Będzino
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 76-037
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Krasowska
E-mail: k.beata@bedzino.pl 
Tel.:  +48 943162530
Faks:  +48 943162307
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.bedzino.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na 
terenie Gminy Będzino
Numer referencyjny: ZP.271.5.2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze
i zagospodarowaniu wskazanych odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi gromadzonymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
wykorzystywanych jedynie przez część roku, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położone na terenie Gminy Będzino
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/11/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 221-582924

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór oraz 
zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wykorzystywanych jedynie 
przez część roku, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe odpadów:
1) niesegregowanych (zmieszanych) (20 03 01),
2) odpadów gromadzonych selektywnie w pojemnikach dla zabudowy wielorodzinnej i w workach - dla 
właścicieli zabudowy indywidualnej, obejmujących:
a) szkło i opakowania szklane (15 01 07),
b) papier i tekturę (w tym opakowania)(15 01 01, 20 01 01)
c) metale, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne (15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 04, 20 01 
40),
d) odpady biodegradowalne w tym choinek (20 02 01, 20 01 08),
3) odpadów wielkogabarytowych wystawianych przed nieruchomością (20 03 07):
a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
b) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
c) zużyte opony (w każdym rozmiarze z wyłączeniem opon samochodów ciężarowych
i dostawczych),
4) odpadów budowlano – remontowych i rozbiórkowych w tym ceramiki i armatury sanitarnej, resztki farb 
dostarczonych przez właścicieli nieruchomości do mobilnego punktu odbioru (do kontenera),
2. Sporządzanie miesięcznych raportów oraz sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wszelkie wymogi Zamawiającego określony jest w 
Załączniku nr 1 do SWZ .
Powinno być:
1.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór oraz 
zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wykorzystywanych jedynie 
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przez część roku, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe odpadów:
1) niesegregowanych (zmieszanych) (20 03 01),
2) odpadów gromadzonych selektywnie w pojemnikach dla zabudowy wielorodzinnej i w workach - dla 
właścicieli zabudowy indywidualnej, obejmujących:
a) szkło i opakowania szklane (15 01 07),
b) papier i tekturę (w tym opakowania)(15 01 01, 20 01 01)
c) metale, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne (15 01 02, 15 01 06, 20 01 40),
d) odpady biodegradowalne w tym choinek (20 02 01)
3) odpadów wielkogabarytowych wystawianych przed nieruchomością (20 03 07):
a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35 ⃰, 20 01 36, 20 01 23⃰ ),
b) meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07),
c) zużyte opony [w każdym rozmiarze z wyłączeniem opon samochodów ciężarowych
i dostawczych ](16 01 03),
4) odpadów budowlano – remontowych i rozbiórkowych w tym ceramiki i armatury sanitarnej ( 17 01 07, 17 09 
04), resztki farb ( 20 01 27*) dostarczonych przez właścicieli nieruchomości do mobilnego punktu odbioru (do 
kontenera),
5) odpadów o kodzie 20 03 99.
2. Sporządzanie miesięcznych raportów oraz sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wszelkie wymogi Zamawiającego określony jest w 
Załączniku nr 1 do SWZ .

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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