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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:
18/07/2019

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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - Wykaz i
krótki opis kryteriów kwalifikacji: lit b)
Zamiast:
b) Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponować pojazdami w celu realizacji zamówienia
tj.przynajmniej:
1) Samochód ciężarowy typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t przeznaczony do
odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120l, 240l, 360l (zamiennie 240l
+120l) i 1100l - 1 szt.;
2) Pojazd przystosowany do odbierania worków (z zabudowy jednorodzinnej) oraz pojemników 1100l (z
zabudowy wielorodzinnej) z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi (typu śmieciarka) - 1 szt.;
3) Pojazd przystosowany do odbierania odpadów wielkogabarytowych (samochód skrzyniowy) - 1 szt.;
4) Pojazd typu śmieciarka do odbioru selektywnie zebranych i zmieszanych odpadów z pojemników (śmieciarka
małogabarytowa przystosowana do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe) - 1 szt.
Razem: 4 szt.
UWAGA: Wyżej wymieniona ilość pojazdów jest ilością minimalną, faktyczna ilość pojazdów, jaką Wykonawca
będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby odpady komunalne z terenu Gminy
Zamawiającego były na bieżąco odbierane i zagospodarowane.
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby pojazdy do odbierania odpadów komunalnych spełniały wymagania
Dyrektywy 98/69/EC (normy dopuszczalnej emisji spalin) – co najmniej norma Euro 4.
Powinno być:
b) Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponować pojazdami w celu realizacji zamówienia
tj.przynajmniej:
1) Samochód ciężarowy typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t przeznaczony do
odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120l, 240l, 360l (zamiennie 240l
+120l) i 1100l - 1 szt.;
2) Pojazd przystosowany do odbierania worków (z zabudowy jednorodzinnej) oraz pojemników 1100l (z
zabudowy wielorodzinnej) z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi (typu śmieciarka) - 1 szt.;
3) Pojazd przystosowany do odbierania odpadów wielkogabarytowych (samochód skrzyniowy) - 1 szt.;

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298663-2019:TEXT:PL:HTML
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4) Pojazd typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony do odbioru selektywnie zebranych
i zmieszanych odpadów z pojemników (śmieciarka małogabarytowa przystosowana do odbioru odpadów z
posesji o utrudnionym dojeździe) - 1 szt.
Razem: 4 szt.
UWAGA: Wyżej wymieniona ilość pojazdów jest ilością minimalną, faktyczna ilość pojazdów, jaką Wykonawca
będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby odpady komunalne z terenu Gminy
Zamawiającego były na bieżąco odbierane i zagospodarowane.
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby pojazdy do odbierania odpadów komunalnych spełniały wymagania
Dyrektywy 98/69/EC (normy dopuszczalnej emisji spalin) – co najmniej norma Euro 4.
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
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.
Powinno być:
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.8.2019 r. o godzinie 14.20 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: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/08/2019
Czas lokalny: 13:30
Powinno być:
Data: 05/08/2019
Czas lokalny: 14:20
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 02/08/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 05/08/2019
Czas lokalny: 14:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


