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Polska-Toniszewo: Usługi związane z odpadami 

2020/S 217-532933 

Sprostowanie 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 

Usługi 

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 202-489916) 

Podstawa prawna: 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający 

I.1)Nazwa i adresy 

Oficjalna nazwa: Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. 

Krajowy numer identyfikacyjny: 7661730437 

Adres pocztowy: Toniszewo 31, poczta Pawłowo Żońskie 

Miejscowość: Toniszewo 

Kod NUTS: PL411 Pilski 

Kod pocztowy: 62-104 

Państwo: Polska 

Osoba do kontaktów: Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 

E-mail: biuro@msok.pl 

Tel.: +48 672685118 

Faks: +48 672685118 

Adresy internetowe:  
Główny adres: www.msok.pl 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1)Nazwa: 

Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów (PreRDF) do produkcji paliwa alternatywnego RDF z 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec, kod odpadów: 19 12 12 

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 sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do wytwarzania paliwa 

alternatywnego RDF, powstałych w procesie odzysku lub recyklingu odpadów w Zakładzie Zagospodarowania 

Odpadów w Toniszewie, dalej „ZZO”. 

Zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego musi być zgodny z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797). 

Zamawiający szacuje, że miesięcznie ilości komponentów do RDF będą wynosiły ok. 1 300 Mg. Ilości te mogą 

ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 

Do produkcji komponentów paliwa alternatywnego RDF wykorzystywane są niesegregowane odpady 

komunalne (kod 20 03 01), odpady opakowaniowe (z grupy 15) makulatura oraz tworzywa sztuczne. 

Komponenty do RDF będą przygotowywane do odbioru w postaci sprasowanej, związane drutem stalowym oraz 

w stanie luźnym w proporcji 50:50 % w zależności od zasobów na zakła... 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

01/11/2020 

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia 

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 202-489916 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:489916-2020:TEXT:PL:HTML
mailto:biuro@msok.pl?subject=TED
http://www.msok.pl/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:489916-2020:TEXT:PL:HTML


Sekcja VII: Zmiany 

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania  

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu 

Numer sekcji: II.2.14 

Zamiast:  

Powinno być:  

Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego możliwość udzielenia 

zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług w trybie z wolnej ręki, wyłonionemu 

w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy usług stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia 

podstawowego. 

VII.2)Inne dodatkowe informacje: 

 


