Ogłoszenie nr 2021/BZP 00266664/01 z dnia 2021-11-12

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Poświętne w okresie od 1
stycznia do 31 grudnia 2022 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Poświętne
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648110
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Akacjowa 4
1.4.2.) Miejscowość: Poświętne
1.4.3.) Kod pocztowy: 26-315
1.4.4.) Województwo: łódzkie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski
1.4.7.) Numer telefonu: 447564034
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: poswietne@poswietne.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.poswietne.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00266664/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-12 12:05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00259851/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
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warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie ciągle wykonywał) wykonał (a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje), co najmniej jedną ciągłą – 12-miesięczną usługę
polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, która obejmowała odbiór
odpadów o masie co najmniej 600 Mg oraz przedstawi dowód potwierdzający, że ta usługa
została/jest wykonywana należycie
W przypadku wykazania kilku usług za kwoty mniejsze niż wymagana, kwoty wynikające z
poświadczeń/referencji nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia postawionego
warunku.
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania usług w ramach wymaganego warunku
wiedzy i doświadczenia.
Warunek ten ma być spełniony:
• samodzielnie przez wykonawcę, lub
• przez minimum jeden inny podmiot udostepniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i
który zrealizuje te usługi Iub
• w przypadku wykonawców wspólnych - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców
występujących wspólnie.
4.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje
4.2.1. bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Poświętne lub w
odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy. Baza powinna spełniać wszystkie wymogi
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z
2013 r., poz. 122);
4.2.2. co najmniej: 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych, 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej oraz 1 pojazdem
specjalistycznym do wywozu kontenerów KP-7.
4.2.3. co najmniej: 1 pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pojazd musi
posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych
odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazd
musi być wyposażony w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po odbiorze
odpadów z PSZOK.
4.2.4. co najmniej jednym pojazdem o ładowności do 3,5 t, w celu odbierania odpadów z trudno
dostępnych lokalizacji
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
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zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia;
b) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzony przez Wójta Gminy Poświętne,
o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), w zakresie odpadów objętych przedmiotem
zamówienia;
potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia
wymienionego w Rozdziale X pkt 1 SWZ Pkt 4 ppkt 3) i 4).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie ciągle wykonywał) wykonał (a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje), co najmniej jedną ciągłą – 12-miesięczną usługę
polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, która obejmowała odbiór
odpadów o masie co najmniej 600 Mg oraz przedstawi dowód potwierdzający, że ta usługa
została/jest wykonywana należycie
W przypadku wykazania kilku usług za kwoty mniejsze niż wymagana, kwoty wynikające z
poświadczeń/referencji nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia postawionego
warunku.
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania usług w ramach wymaganego warunku
wiedzy i doświadczenia.
Warunek ten ma być spełniony:
• samodzielnie przez wykonawcę, lub
• przez minimum jeden inny podmiot udostepniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i
który zrealizuje te usługi Iub
• w przypadku wykonawców wspólnych - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców
występujących wspólnie.
4.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje
4.2.1. bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Poświętne lub w
odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy. Baza powinna spełniać wszystkie wymogi
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z
2013 r., poz. 122);
4.2.2. co najmniej: 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych, 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej oraz 1 pojazdem
specjalistycznym do wywozu kontenerów KP-7.
4.2.3. co najmniej: 1 pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pojazd musi
posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych
odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazd
musi być wyposażony w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po odbiorze
odpadów z PSZOK.
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4.2.4. co najmniej jednym pojazdem o ładowności do 3,5 t, w celu odbierania odpadów z trudno
dostępnych lokalizacji
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-11-15 10:00
Po zmianie:
2021-11-22 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-11-15 10:30
Po zmianie:
2021-11-22 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-12-14
Po zmianie:
2021-12-21
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