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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Gmina Poczesna
ul. Wolności 2
Poczesna
42-262
Polska
Osoba do kontaktów: Pani Dagmara Młyńczyk
Tel.:  +48 343274166
E-mail: poczesna@poczesna.pl 
Faks:  +48 343263018
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.poczesna.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
„Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Poczesna.”
Numer referencyjny: GIZ.271.3.9.2019.DM

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli,
współwłaścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na
terenie gminy Poczesna i zagospodarowania tych odpadów.
W zakresie zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych
przekazanych przez właścicieli, współwłaścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości położonych
na terenie gminy Poczesna, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

mailto:poczesna@poczesna.pl
http://www.poczesna.pl/
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/07/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002r8n3
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-089079
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 122-298663
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 25/06/2019

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

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. Powierzchnia Gminy Poczesna wynosi 60,13 km2.
2. Liczba mieszkańców Gminy zameldowanych na pobyt stały i czasowy wg stanu na dzień 31.05.2019 r.wynosi
12 810 mieszkańców.
3. Liczba zamieszkałych nieruchomości jednorodzinnych wynosi 3 336 – wynikająca z deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wg stanu na dzień 31.05.2019 r.
4. Ogólna liczba nieruchomości zamieszkałych – tzw. punktów odbiorowych 3 381 (indywidualnych + osiedle20
gniazd). W tym liczba nieruchomości o utrudnionym dojeździe - 3 (wykaz nieruchomości o utrudnionym
dojeździe stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).
5. Liczba mieszkańców, którzy będą objęci usługą odbierania odpadów komunalnych to: 11 288 osób,
A/ liczba nieruchomości wielorodzinnych: 45 bloki,
B/ Ogólna liczba nieruchomości zamieszkałych – tzw. punktów odbiorowych – 3 381 (indywidualnych +
osiedle20 gniazd)
C/ Zamawiający podaje przybliżoną liczbę mieszkańców w oparciu o złożone przez właścicieli nieruchomości
deklaracje, wynikające z art. 6m ust. 1 ustawy z 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach. Ponadto w związku z naturalnym ruchem budowlanym i migracyjnym ludności, zamawiający będzie
informował wykonawcę o zmianach mających wpływ na realizację zamówienia.
6. W zakresie zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych
przekazanych przez właścicieli, współwłaścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości położonych
na terenie gminy Poczesna, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania.
7. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z
późn.zm.), ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018
r.poz. 1454 z późn. zm.), zgodnymi z wymaganiami ochrony środowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami
dla województwa śląskiego na lata 2016-2022, przyjętego Uchwałą nr V/37/7/2017 Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r., w szczególności poprzez:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298663-2019:TEXT:PL:HTML
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a) przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnych
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa
Śląskiego dla Regionu I. Wykonawca nie może wywozić zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów
zielonych odebranych z terenu gminy - danego Uczestnika Grupy Zamawiającej poza obszar Regionu I.Zgodnie
z art. 6d ust.4 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wykonawca zobowiązany jest do
wskazania w ofercie instalacji, w szczególności regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów, do których
będzie przekazywał odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne;
b) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego
zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z2019 r. poz. 701 z późn. zm.).
8. Minimalna gwarantowana ilość odpadów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia szacuje się na:
A/ niesegregowane (zmieszane) - 2576,020 Mg,
B/ segregowane odpady komunalne - 889,740 Mg.
10. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania.
Powinno być:
1. Pow. Gminy Poczesna wynosi 60,13 km2.
2. Liczba mieszkańców Gminy zameldowanych na pobyt stały i czasowy wg stanu na 31.05.2019r. wynosi
12810 mieszkańców.
3. Liczba zamieszkałych nieruchomości jednorodzinnych wynosi 3336 – wynikająca z deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wg stanu na 31.05.2019r.
4. Ogólna liczba nieruchomości zamieszkałych – tzw. punktów odbiorowych 3 381 (indywidualnych + osiedle20
gniazd). W tym liczba nieruchomości o utrudnionym dojeździe - 3 (wykaz nieruchomości o utrudnionym
dojeździe stanowi zał. nr 6 do SIWZ).
5. Liczba mieszkańców, którzy będą objęci usługą odbierania odpadów komunalnych to: 11 010 osób,
A/ liczba nieruchomości wielorodzinnych: 45 bloki,
B/ Ogólna liczba nieruchomości zamieszkałych – tzw. punktów odbiorowych – 3 381 (indywidualnych +
osiedle20 gniazd)
C/ Zamawiający podaje przybliżoną liczbę mieszkańców w oparciu o złożone przez właścicieli nieruchomości
deklaracje, wynikające z art. 6m ust. 1 ustawy z 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ponadto w związku z naturalnym ruchem budowlanym i migracyjnym ludności, zamawiający będzie informował
wykonawcę o zmianach mających wpływ na realizację zamówienia.
6. W zakresie zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych
przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Poczesna, na której zamieszkują
mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach
powierzonego zadania.
7. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami określonymi w ustawie z 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 701 z późn.zm.), ustawie
z 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.),
zgodnymi z wymaganiami ochrony środowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego
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na lata 2016-2022, przyjętego Uchwałą nr V/37/7/2017 Sejmiku Woj. Śląskiego z 24.04.2017r., w szczególności
poprzez:
a) przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnych
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa
Śląskiego dla Regionu I. Wykonawca nie może wywozić zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów
zielonych odebranych z terenu gminy poza obszar Regionu I. Zgodnie z art. 6d ust.4 pkt 5 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji, w
szczególności regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów, do których będzie przekazywał odebrane od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne;
b) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego
zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.
701 z późn. zm.).
8. Minimalna gwarantowana ilość odpadów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia szacuje się na:
A/ niesegregowane (zmieszane) - 2576,020 Mg,
B/ segregowane odpady komunalne - 889,740 Mg.
9. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia wskazanych przez Gminę nieruchomości zamieszkałych
w pojemniki na odpady zmieszane a w przypadku odpadów selektywnie zebranych w worki i pojemniki na
odpady. Szczegóły w SIWZ.
Numer sekcji: II.2.11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach pkt II
Zamiast:
II. 1.Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od 1 września
2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. nie dłużej jednak niż do dnia (włącznie z tym dniem), w którym wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie umowy osiągnie całkowitą cenę oferty za minimalną (gwarantowaną) ilość
odpadów,tj. kwotę określoną w § 5 ust. 2 wzoru umowy, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z
prawa opcjido momentu, w którym wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy osiągnie wartość określoną
w § 5 ust.3 wzoru umowy – Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Poczesna.
2. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć punkty odbioru przeterminowanych leków (innych niż
niebezpieczne) oraz punkty odbioru zużytych baterii w niezbędne pojemniki w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć ruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej w
przezroczyste worki polietylenowe PE-HD w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
4. Propozycję harmonogramu odbioru odpadów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 3 dni
roboczych od dnia podpisania umowy w celu jego zatwierdzenia. Harmonogram powinien stanowić kontynuację
harmonogramu obowiązującego do 31.08.2019 r.
Szczegóły w rozdz. IV SIWZ, OPZ oraz wzorze umowy.
Powinno być:
II. 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od 1 września
2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. nie dłużej jednak niż do dnia (włącznie z tym dniem), w którym wynagrodzenie
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Wykonawcy za wykonanie umowy osiągnie całkowitą cenę oferty za minimalną (gwarantowaną) ilość odpadów,
tj. kwotę określoną w § 5 ust. 2 umowy, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
do momentu, w którym wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy osiągnie wartość określoną w § 5
ust. 3 umowy – Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych powstających na terenie Gminy Poczesna.
2. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do zbierania odpadów
komunalnych zmieszanych oraz pojemniki do selektywnej zbiórki (dotyczy nieruchomości wielorodzinnych)
w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia pojemników
w przypadku ich wymiany z uwagi na zniszczenie, spalenie oraz w przypadku powstania nowej lokalizacji
gromadzenia odpadów lub zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość niezwłocznie, lecz
nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia w formie pisemnej, faksem lub elektronicznej
zapotrzebowania przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć punkty odbioru przeterminowanych leków (innych niż
niebezpieczne) oraz punkty odbioru zużytych baterii w niezbędne pojemniki w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć ruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej w
przezroczyste worki polietylenowe PE-HD w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
5. Propozycję harmonogramu odbioru odpadów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 3 dni
roboczych od dnia podpisania umowy w celu jego zatwierdzenia. Harmonogram powinien stanowić kontynuację
harmonogramu obowiązującego do 31.08.2019 r.
Szczegóły w rozdz. IV SIWZ, OPZ oraz wzorze umowy.
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.7.2019 r. o godzinie 14.30 w budynku Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności
2,42-262 Poczesna, POLSKA, sala nr 31.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne - Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i
dokonywanejest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Powinno być:
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.8.2019 r. o godzinie 13.30 w budynku Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności
2,42-262 Poczesna, POLSKA, sala nr 31.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne - Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Numer sekcji: II.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV
Zamiast:
90511000
90511200
90511300
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90533000
90512000
90513100
90514000
Powinno być:
90500000
90511000
90511200
90511300
90533000
90512000
90513100
34928480
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 31/07/2019
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 02/08/2019
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/07/2019
Czas lokalny: 14:30
Powinno być:
Data: 02/08/2019
Czas lokalny: 13:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


