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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12
Mirków
55-095
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Kulpa
Tel.: +48 713230217
E-mail: m.kulpa@gmina.dlugoleka.pl
Faks: +48 713230204
Kod NUTS: PL518
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dlugoleka.bip.net.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
USŁUGI POLEGAJĄCE NA ODBIORZE, TRANSPORCIE I ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW
KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY DŁUGOŁĘKA
Numer referencyjny: RI.271.24.2017.MK

II.1.2)

Główny kod CPV
90511000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich
odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych,
na których powstają odpady komunalne na terenie gminy Długołęka.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w rozdziale 1 siwz.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/08/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-104537
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 146-301850
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/07/2017
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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: IV.2.2
Część nr: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 07/09/2017
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 14/09/2017
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/09/2017
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 14/09/2017
Czas lokalny: 09:30

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Ze względu na limit znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia zamieszczono w ogłoszeniu o
zmianie ogłoszenia informację o wykazie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych w
ogłoszeniu o zamówieniu (wymogi sekcji III w polach III.1.1 do III. 1.3.):
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do
złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane (według załącznika nr 3A do siwz), 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;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego, spełniającego warunek o którym mowa w Rozdziale 4 ust. 4.2. pkt 3 ppkt 3.2. siwz –
wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik nr 3B do siwz
c) wpisu do rejestru działalności regulowanej na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach [Dz. U. 2017 poz. 1289 ze zm.] zawierające co najmniej następujące kody
odpadów: 15 01 01 opakowania z papieru i tektury lub 20 01 01 papier i tektura; 15 01 02 opakowania z
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tworzyw sztucznych lub 20 01 39 tworzywa sztuczne; 15 01 07 opakowania ze szkła lub 20 01 02 szkło ; 20
02 01 odpady ulegające biodegradacji lub 20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji ; 20 03 01
zmieszane odpady komunalne; 20 03 07 odpady wielkogabarytowe ; 20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 lub 20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki; 16 01 03 zużyte
opony
d) aktualnej decyzji zezwalającej na transport wszystkich objętych przedmiotem zamówienia odpadów wydaną
na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), zawierającą
co najmniej następujące kody odpadów: 15 01 01 opakowania z papieru i tektury lub 20 01 01 papier i tektura;
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych lub 20 01 39 tworzywa sztuczne; 15 01 07 opakowania ze szkła
lub 20 01 02 szkło; 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji lub 20 01 08 odpady kuchenne ulegające
biodegradacji; 20 03 01 zmieszane odpady komunalne; 20 03 07 odpady wielkogabarytowe; 20 01 36
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 lub 20
01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki; 16 01 03 zużyte opony; 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06; 20 01 32 leki
inne niż wymienione w 20 01 31
e) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000
zł.

