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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:628201-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Będzino: Usługi związane z odpadami
2021/S 238-628201

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:

03/12/2021

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: IV.1.8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje na temat Porozumienia w zakresie zamówień 
rządowych (GPA)
Zamiast:
Nie
Powinno być:
tak
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje uzupełniające
Zamiast:
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 
prowadzonego z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tzw. „procedury 
odwróconej”.
2.Specyfikacja warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania: https://bip.bedzino.pl/?id=106&type=category
3.Wymagania dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
4.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, za pośrednictwem platformy EPZ pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/.
5.Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest założyć konto na platformie do komunikacji 
elektronicznej EPZ pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/. Założenie konta oznacza obowiązek akceptacji 
regulaminu platformy i zapoznania się z instrukcjami korzystania z konta na platformie. Sposób złożenia oferty 
został opisany w Rozdziale XI SWZ.
6.Aktualne wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy EPZ – wskazane są na stronie 
internetowej logowania i rejestracji Platformy - pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/
7.Składanie ofert oraz oświadczeń , w tym oświadczenia składanego na formularzu JEDZ odbywała się w formie 
elektronicznej za pośrednictwem systemu komunikacji elektronicznej ,platformy EPZ, w toku postępowania 
dostępnej pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/ .Wykonawca uzyskuje dostęp do platformy EPZ 
poprzez rejestrację konta lub zalogowanie, jeżeli posiada wcześniej zarejestrowane konto i postępuje zgodnie z 
instrukcjami operatora. Dostępne są one w formie FAQ oraz filmów instruktażowych i uwag na poszczególnych 
stronach systemu EPZ. Wykonawca po zalogowaniu ma dostęp do bazy postępowań Zamawiających 
korzystających z EPZ i wybiera z listy przedmiotowe postępowanie.
8.Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 
dokonano wyboru wykonawcy - charakter zmian oraz warunki zawarto w projekcie umowy.
9.Klauzule informacyjną z art.13 RODO zawarto w SWZ.
Powinno być:
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1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 
prowadzonego z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tzw. „procedury 
odwróconej”.
2.Specyfikacja warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania: https://bip.bedzino.pl/?id=106&type=category
3.Wymagania dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
4.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, za pośrednictwem platformy EPZ pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/.
5.Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest założyć konto na platformie do komunikacji 
elektronicznej EPZ pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/. Założenie konta oznacza obowiązek akceptacji 
regulaminu platformy i zapoznania się z instrukcjami korzystania z konta na platformie. Sposób złożenia oferty 
został opisany w Rozdziale XI SWZ.
6.Aktualne wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy EPZ – wskazane są na stronie 
internetowej logowania i rejestracji Platformy - pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/
7.Składanie ofert oraz oświadczeń , w tym oświadczenia składanego na formularzu JEDZ odbywała się w formie 
elektronicznej za pośrednictwem systemu komunikacji elektronicznej ,platformy EPZ, w toku postępowania 
dostępnej pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/ .Wykonawca uzyskuje dostęp do platformy EPZ 
poprzez rejestrację konta lub zalogowanie, jeżeli posiada wcześniej zarejestrowane konto i postępuje zgodnie z 
instrukcjami operatora. Dostępne są one w formie FAQ oraz filmów instruktażowych i uwag na poszczególnych 
stronach systemu EPZ. Wykonawca po zalogowaniu ma dostęp do bazy postępowań Zamawiających 
korzystających z EPZ i wybiera z listy przedmiotowe postępowanie.
8.Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 
dokonano wyboru wykonawcy - charakter zmian oraz warunki zawarto w projekcie umowy.
9.Klauzule informacyjną z art.13 RODO zawarto w SWZ.
10. Zamawiający, przed podpisaniem umowy, żąda wniesienia należytego wykonania umowy w wysokości 2% 
ceny całkowitej podanej w ofercie.
11.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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