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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice.
ul. Katowicka 54
Świętochłowice
41-600
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Palusiński
Tel.: +48 323491851
E-mail: zp@swietochlowice.pl
Faks: +48 323491851
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.swietochlowice.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów
komunalnych i zielonych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości położonych w granicach admin
Numer referencyjny: ZPU.271.29.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
90511000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu zmieszanych
odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych i zielonych odpadów
komunalnych ze wszystkich nieruchomości, położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice,
na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
Część I - odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości
położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Część II - odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych i zielonych odpadów komunalnych ze
wszystkich nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice, na których nie
zamieszkują mieszkańcy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2017
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VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-112751
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 156-323870
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/08/2017

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
Zamiast:
Wykonawca musi wykazać, że:
1) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) w zakresie części I zamówienia:
— co najmniej jedną (1) usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu zmieszanych odpadów
komunalnych o wartości nie mniejszej niż 720 000 PLN brutto w okresie 12 miesięcy,
b) w zakresie części II zamówienia:
— co najmniej jedną (1) usługę polegającą na odbierania wysegregowanych odpadów komunalnych, o wartości
nie mniejszej niż 360.000 zł brutto w okresie 12 miesięcy,
Powinno być:
Wykonawca musi wykazać, że:
1) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) w zakresie części I zamówienia:
— co najmniej jedną (1) usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu zmieszanych odpadów
komunalnych o wartości nie mniejszej niż 720 000 PLN brutto,
b) w zakresie części II zamówienia:
— co najmniej jedną (1) usługę polegającą na odbierania wysegregowanych odpadów komunalnych, o wartości
nie mniejszej niż 360.000 zł brutto,
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
3) dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w celu
wykonania zamówienia tj.:
a) w zakresie części I zamówienia:
— Wykonawca musi posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną na terenie miasta Świętochłowice
lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta Świętochłowice, na terenie do którego posiada tytuł
prawny zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
— Wykonawca musi dysponować pojemnikami do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w ilości
nie mniejszej niż:
— 120 l – 100 sztuk
— 240 l – 60 sztuk
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— 1100 l – 100 sztuk
— 3500 l – 5 sztuk
— 5000 l – 10 sztuk
— 7000 l – 15 sztuk
Powinno być:
3) dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w celu
wykonania zamówienia tj.:
a) w zakresie części I zamówienia:
— Wykonawca musi posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną na terenie miasta Świętochłowice
lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta Świętochłowice, na terenie do którego posiada tytuł
prawny zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
— Wykonawca musi dysponować pojemnikami do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w ilości
nie mniejszej niż:
- 120 l – 400 sztuk
- 240 l – 150 sztuk
- 1100 l – 200 sztuk
- 3500 l – 2 sztuki
- 5000 l – 10 sztuk
- 7000 l – 15 sztuk
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
W sekscji III 1.3) dodaje się:
W przypadku ubiegania się przez wykonawcę o udzielnie zamówienia dla obu części zamówienia, dopuszcza
się dysponowanie tymi samymi osobami i sprzętem dla obu części zamówienia.

