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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

Urząd Miejski w Bierutowie
Urząd Miejski w Bierutowie, ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów
Bierutów
56-420
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Płóciennik
Tel.:  +48 713146251
E-mail: przetargi@bierutow.pl 
Kod NUTS: PL518
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bierutow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bierutów
Numer referencyjny: IR.2710.2.2019.JP

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. z terenu Miasta i Gminy Bierutów.
2. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę tendencję wzrostową ilości powstających odpadów komunalnych w
Mieście i Gminie Bierutów.
3. Liczba osób zameldowanych stale w Mieście i Gminie Bierutów: 9737 osób (dane na dzień 31.12.2018 r.)
Ilość osób zamieszkujących Miasto i Gminę Bierutów zgłoszonych do opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosiła 8083.
4. Ilość odpadów biodegradowalnych w 1995 r. wynosiła 1075 Mg.
5. Szacunkowa odległość do instalacji RIPOK w miejscowości Gać, woj. dolnośląskie 40,4 km.
6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:przetargi@bierutow.pl
www.bierutow.pl
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15/04/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UGBierutow
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-041500
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 059-136702
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/03/2019

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.1.1
Zamiast:
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoży:
- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Bierutowa;
- aktualne zezwolenie właściwego organu na zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, wydane w
trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.);
- aktualne zezwolenie właściwego organu na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia, wydane w
trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.);
-wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1466 ze zm.);
Powinno być:
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoży:
- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Bierutowa;
- aktualne zezwolenie właściwego organu na zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, wydane w
trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.);
- aktualne zezwolenie właściwego organu na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia, wydane w
trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.);
-wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami prowadzony przez Urząd Marszałkowski właściwy ze względu na siedzibę firmy;
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136702-2019:TEXT:PL:HTML
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a)Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich
3 lat (a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert min.
1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) od właścicieli
nieruchomości w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 10 tys., o czasie świadczenia nie krótszym niż 18
miesięcy o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i
oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia;
b)Zdolność techniczna:
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże posiadanie:
- następujących pojazdów:
a)min. 2 pojazdy do opróżniania pojemników o pojemności 110l, 120l, 240l, 1100l,
b)min. 2 pojazdy do opróżniania pojemników/kontenerów o pojemności 7 m3,
c)min. 1 pojazdu z dźwigiem HDS do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów;
- systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe
zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju pojazdu
oraz system czujników zapisujących dane o miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o
miejscach wyładunku odpadów (ewidencja);
- systemu do identyfikacji i zapisu danych o rodzajach opróżnianych konkretnych pojemników/kontenerów oraz
odbieranych worków;
- bazy magazynowo – transportowej usytuowanej w odległości nie większej niż 60 km od granicy Miasta i Gminy
Bierutów, na terenie, do którego posiada tytuł prawny.
Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i
oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Baza magazynowo – transportowa powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu 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).
c)Zdolność zawodowa:
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje min. 4 osobami z uprawnieniami do
kierowania pojazdami kategorii C, posiadających aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej.
Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i
oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Powinno być:
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a)Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich
3 lat (a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert min.
1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) od właścicieli
nieruchomości w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 10 tys., o czasie świadczenia nie krótszym niż 18
miesięcy o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
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czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i
oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia;
b)Zdolność techniczna:
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże posiadanie:
- następujących pojazdów:
a)min. 2 pojazdy do opróżniania pojemników o pojemności 110l, 120l, 240l, 1100l,
b)min. 2 pojazdy do opróżniania pojemników/kontenerów o pojemności 7 m3,
c)min. 1 pojazdu z dźwigiem HDS do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów;
- systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe
zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju pojazdu
oraz system czujników zapisujących dane o miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o
miejscach wyładunku odpadów (ewidencja);
- bazy magazynowo – transportowej usytuowanej w odległości nie większej niż 60 km od granicy Miasta i Gminy
Bierutów, na terenie, do którego posiada tytuł prawny.
Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i
oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Baza magazynowo – transportowa powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu 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).
c)Zdolność zawodowa:
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje min. 4 osobami z uprawnieniami do
kierowania pojazdami kategorii C, posiadających aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej.
Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i
oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


