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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 Lądek-Zdrój
890718113
ul.Rynek 31
Lądek Zdrój
57-540
Polska
Osoba do kontaktów: Patrycja Chilarska
Tel.: +48 748117873
E-mail: rolnictwo@ladek.pl
Faks: +48 748147418
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ladek.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA TERENIE GMINY LĄDEK-ZDRÓJ
Numer referencyjny: WR.271.2.2019.207

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
-świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy
Lądek-Zdrój w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. ustawy 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.), uchwały nr
XXXVIII/254/17 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.03.2017 r.
poz.1412),
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/03/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ncelnmal
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-025493
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 038-085980
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/02/2019

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.2.7
Zamiast:
30/04/2020
Powinno być:
31/12/2020
Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych
00/100).
Powinno być:
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych
00/100).
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie wykonał (lub wykonuje), co najmniej jedną trwająca minimum 12 miesięcy usługę
polegającą na odbieraniu od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych o łącznej wartości nie mniejszej
niż 800 000,00 PLN brutto (osiemset tysięcy złotych) rocznie 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;
b) dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi w celu realizacji zamówienia, co
najmniej w następującym zakresie:
minimum 2 samochodami specjalistycznymi bezpylnymi (śmieciarka) dostosowanymi do odbioru odpadów
zmieszanych
minimum 2 samochodami specjalistycznymi do odbioru odpadów segregowanych, zbieranych w pojemnikach
110 l – 1100 l, zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do
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ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania. Spełniającymi
wymagania techniczne określone przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz wyposażonymi w system
monitoringu GPS,
minimum 1 samochodem ciężarowym o ładowności min. 3,5 Mg do odbioru odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzęt elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych i wielkogabarytowych
opakowań ulegających biodegradacji, zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz
wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich
opróżniania, Spełniającym wymagania techniczne określone przepisami ustawy-Prawo o ruchu drogowym oraz
wyposażonym system monitoringu GPS.
minimum 1 samochodem skrzyniowym, kontenerowym lub hakowym przewożącym kontenery o pojemności
7000 litrów wyposażonym w hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS), zabezpieczonym przed wysypywaniem i
rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów,
minimum 1 samochodem specjalistycznym myjko-śmieciarką przeznaczonym do okresowego mycia i
dezynfekcji pojemników,
wykonawca zapewni dostosowanie sprzętu do specyfiki terenu górskiego
i trudności związanych z dojazdem do nieruchomości, w szczególności w okresach jesienno-zimowych, z uwagi
na wąskie, kręte i strome drogi dojazdowe oraz obowiązujące standardy odśnieżania dróg gminnych na biało.
c)dysponuje bazą magazynowo –transportowo na terenie gminy Lądek-Zdrój lub w odległości maksymalnej 60
km od granicy Gminy Lądek-Zdrój, spełniającą kryteria
z 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),
zabezpieczoną w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Samochody którymi dysponuje wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
muszą być:
trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą lub logo firmy oraz danymi adresowymi i numerem
telefonu,
wyposażone w system monitoringu GPS bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający
trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postojów. Pamięć danych
powinna być przechowywana i możliwa do odczytu minimum przez okres 30 dni, przy czym odczytanie danych
nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego.
-sprawnymi tec
Powinno być:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie wykonał (lub wykonuje), co najmniej jedną trwająca minimum 12 miesięcy usługę
polegającą na odbieraniu od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych o łącznej wartości nie mniejszej
niż 800 000,00 PLN brutto (osiemset tysięcy złotych) wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz załączeniem dowodów określających, czy ta
usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy
b) dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi w celu realizacji zamówienia, co
najmniej w następującym zakresie:
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minimum 2 samochodami specjalistycznymi bezpylnymi (śmieciarka) dostosowanymi do odbioru odpadów
zmieszanych
minimum 2 samochodami specjalistycznymi do odbioru odpadów segregowanych, zbieranych w pojemnikach
110 l – 1100 l, zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do
ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania. Spełniającymi
wymagania techniczne określone przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz wyposażonymi w system
monitoringu GPS,
minimum 1 samochodem ciężarowym o ładowności min. 3,5 Mg do odbioru odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzęt elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych i wielkogabarytowych
opakowań ulegających biodegradacji, zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz
wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich
opróżniania, Spełniającym wymagania techniczne określone przepisami ustawy-Prawo o ruchu drogowym oraz
wyposażonym system monitoringu GPS.
minimum 1 samochodem skrzyniowym, kontenerowym lub hakowym przewożącym kontenery o pojemności
7000 litrów wyposażonym w hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS), zabezpieczonym przed wysypywaniem i
rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów,
minimum 1 samochodem specjalistycznym myjko-śmieciarką przeznaczonym do okresowego mycia i
dezynfekcji pojemników,
c)dysponuje bazą magazynowo –transportowo na terenie gminy Lądek-Zdrój lub w odległości maksymalnej 60
km od granicy Gminy Lądek-Zdrój, spełniającą kryteria
z 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),
zabezpieczoną w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym.
4.2.3.1Samochody wyszczególnione w pkt 4.2.3.lit b muszą być:
wyposażone w system monitoringu GPS bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający
trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postojów. Pamięć danych
powinna być przechowywana i możliwa do odczytu minimum przez okres 30 dni, przy czym odczytanie danych
nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 27/03/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 29/03/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 25/05/2019
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 27/05/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 27/03/2019
Powinno być:
Data: 29/03/2019
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VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

