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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Olesno
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
Olesno
46-300
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek
Tel.:  +48 343509172
E-mail: zamowienia@olesno.pl 
Faks:  +48 343597283
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: http://olesno.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Uprzątnięcie terenu inwestycji, usunięcie przedmiotów bezpośrednio kolidujących z planowaną rozbudową
PSZOK materiału o charakterze zbelowanym odpadów
Numer referencyjny: Nr IX.271.38.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest uprzątnięcie terenu inwestycji (usunięcie
przedmiotów bezpośrednio kolidujących z planowaną rozbudową PSZOK, tj. materiału o charakterze
zbelowanym odpadów). Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów wytworzonych po
sortowaniu odpadów komunalnych na terenie instalacji do tego przeznaczonej, poprzez ich przetwarzanie (w
tym o kodzie 19 12 10, 19 12 12). Załadunek odpadów odbywać się będzie na terenie składowiska odpadów
komunalnych w Świerczu ul. Leśna, 46 – 300 Świercze. Ilość odpadów jaką zamawiający przeznacza do
zagospodarowania wykonawcy to około 850 Mg. Odpady zmagazynowane są w dwóch postaciach: w postaci
sprasowanej wiązanej drutem stalowym , w postaci sprasowanej w rękawie foliowym.

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

03/07/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:zamowienia@olesno.pl
http://olesno.pl
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: GminaOlesno
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-077650
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 101-231009
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 25/05/2018

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.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest uprzątnięcie terenu inwestycji (usunięcie
przedmiotów bezpośrednio kolidujących z planowaną rozbudową PSZOK, tj. materiału o charakterze
zbelowanym odpadów). Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów wytworzonych po
sortowaniu odpadów komunalnych na terenie instalacji do tego przeznaczonej, poprzez ich przetwarzanie (w
tym o kodzie 19 12 10, 19 12 12). Załadunek odpadów odbywać się będzie na terenie składowiska odpadów
komunalnych w Świerczu ul. Leśna, 46–300 Świercze. Ilość odpadów jaką zamawiający przeznacza do
zagospodarowania wykonawcy to około 850 Mg. Odpady zmagazynowane są w dwóch postaciach: w postaci
sprasowanej wiązanej drutem stalowym, w postaci sprasowanej w rękawie foliowym.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest uprzątnięcie terenu inwestycji (usunięcie
przedmiotów bezpośrednio kolidujących z planowaną rozbudową PSZOK, tj. materiału o charakterze
zbelowanym odpadów). Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów wytworzonych
po sortowaniu odpadów komunalnych na terenie instalacji do tego przeznaczonej, poprzez ich przetwarzanie
(odpady o kodzie 19 12 12). Załadunek odpadów odbywać się będzie na terenie składowiska odpadów
komunalnych w Świerczu ul. Leśna, 46–300 Świercze. Ilość odpadów jaką zamawiający przeznacza do
zagospodarowania wykonawcy to około 850 Mg. Odpady zmagazynowane są w dwóch postaciach: w postaci
sprasowanej wiązanej drutem stalowym, w postaci sprasowanej w rękawie foliowym.
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest uprzątnięcie terenu inwestycji (usunięcie
przedmiotów bezpośrednio kolidujących z planowaną rozbudową PSZOK, tj. materiału o charakterze
zbelowanym odpadów).
Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów wytworzonych po sortowaniu odpadów
komunalnych na terenie instalacji do tego przeznaczonej, poprzez ich przetwarzanie (w tym o kodzie 19 12 10,
19 12 12).
Załadunek odpadów odbywać się będzie na terenie składowiska odpadów komunalnych w Świerczu ul. Leśna,
46–300 Świercze.
Odpady będą odbierane transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko.
Ważenie odpadów ma odbywać się dwukrotnie: kontrolnie na wadze Zamawiającego znajdującej się na
składowisku odpadów w Świerczu i docelowo na legalizowanej wadze oraz będzie dokumentowane kwitem
wagowym potwierdzonym przez Wykonawcę; na podstawie kwitu wagowego Zamawiający wystawiał będzie

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231009-2018:TEXT:PL:HTML
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kartę przekazania odpadu, którą potwierdzi Wykonawca w ciągu 7 dni. Dokumenty te stanowić będą podstawę
do określania ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, na Wykonawcę przechodzi ryzyko
utraty w trakcie ich rozładunku, magazynowania i przetwarzania oraz za należyte postępowanie z nimi i za
skutki z tego wynikające.
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu podpisanej zbiorczej karty przekazania odpadu [KPO],
obejmującej odpady przekazane przez Zamawiającego w okresie jednego miesiąca kalendarzowego, w terminie
7 dni od daty doręczenia mu jej przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania instalacji, do której trafią odpady (należy podać nazwę i adres
instalacji).
Ilość odpadów jaką zamawiający przeznacza do zagospodarowania wykonawcy to około 850 Mg.
Odpady zmagazynowane są w dwóch postaciach:
W postaci sprasowanej wiązanej drutem stalowym.
W postaci sprasowanej w rękawie foliowym.
Opis odpadów.
Odpady zmagazynowane są na terenie nieczynnego/zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w
Świerczu gdzie obecnie funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zmagazynowane
odpady kolidują z planowaną rozbudową PSZOK.
Usunięcie w/w odpadów polegać ma na wywiezieniu ich z w/w terenu składowania oraz ich zagospodarowanie
z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa m.in.:
Ustawa z dnia 27.4.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz U. z 2018 r. poz. 21).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.4.2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 r. poz.
523).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.7.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na
składowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277).
Szczegółową analizę zmagazynowanych odpadów określa opracowanie tj. „Opinia dotycząca
zagospodarowania odpadów zmagazynowanych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w Świerczu”, stanowiąca załącznik do specyfikacji.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp.
Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę - Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę
i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wykonujące wszelkie czynności
wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest uprzątnięcie terenu inwestycji (usunięcie
przedmiotów bezpośrednio kolidujących z planowaną rozbudową PSZOK, tj. materiału o charakterze
zbelowanym odpadów).
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Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów wytworzonych po sortowaniu odpadów
komunalnych na terenie instalacji do tego przeznaczonej, poprzez ich przetwarzanie (odpady o kodzie 19 12
12).
Załadunek odpadów odbywać się będzie na terenie składowiska odpadów komunalnych w Świerczu ul. Leśna,
46–300 Świercze.
Odpady będą odbierane transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko.
Ważenie odpadów ma odbywać się dwukrotnie: kontrolnie na wadze Zamawiającego znajdującej się na
składowisku odpadów w Świerczu i docelowo na legalizowanej wadze oraz będzie dokumentowane kwitem
wagowym potwierdzonym przez Wykonawcę; na podstawie kwitu wagowego Zamawiający wystawiał będzie
kartę przekazania odpadu, którą potwierdzi Wykonawca w ciągu 7 dni. Dokumenty te stanowić będą podstawę
do określania ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, na Wykonawcę przechodzi ryzyko
utraty w trakcie ich rozładunku, magazynowania i przetwarzania oraz za należyte postępowanie z nimi i za
skutki z tego wynikające.
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu podpisanej zbiorczej karty przekazania odpadu [KPO],
obejmującej odpady przekazane przez Zamawiającego w okresie jednego miesiąca kalendarzowego, w terminie
7 dni od daty doręczenia mu jej przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania instalacji, do której trafią odpady (należy podać nazwę i adres
instalacji).
Ilość odpadów jaką zamawiający przeznacza do zagospodarowania wykonawcy to około 850 Mg.
Odpady zmagazynowane są w dwóch postaciach:
W postaci sprasowanej wiązanej drutem stalowym.
W postaci sprasowanej w rękawie foliowym.
Opis odpadów.
Odpady zmagazynowane są na terenie nieczynnego/zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w
Świerczu gdzie obecnie funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zmagazynowane
odpady kolidują z planowaną rozbudową PSZOK.
Usunięcie w/w odpadów polegać ma na wywiezieniu ich z w/w terenu składowania oraz ich zagospodarowanie
z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa m.in.:
Ustawa z dnia 27.4.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz U. z 2018 r. poz. 21).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.4.2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 r. poz.
523).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.7.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na
składowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277).
Szczegółową analizę zmagazynowanych odpadów określa opracowanie tj. „Opinia dotycząca
zagospodarowania odpadów zmagazynowanych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w Świerczu”, stanowiąca załącznik do specyfikacji.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp.
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Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę - Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę
i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wykonujące wszelkie czynności
wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Numer sekcji: II.2.13
Zamiast:
nie
Powinno być:
Tak, Projekt pn: Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu
w Gminie Olesno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020, w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami. Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.02.00-16-0002/17-00
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
Wykonawca udowodni, że posiada,
a) aktualną decyzję w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem odpadów komunalnych, kod odpadu
19 12 10, 19 12 12);
b) aktualną decyzję w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (z wyszczególnieniem odpadów
komunalnych, kod odpadu 19 12 10, 19 12 12).
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna w/
w warunek za spełniony jeśli przynajmniej jeden z wykonawców spełni w całości wymagany warunek
samodzielnie.
W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada takiej decyzji, powinien dołączyć do oferty decyzję firmy
(Podwykonawcy) na transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie przedmiotowego odpadu oraz umowę z tą
firmą (Podwykonawcą).
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
Wykonawca udowodni, że posiada,
a) aktualne zezwolenie w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem odpadów komunalnych, kod
odpadu19 12 12);
b) aktualne zezwolenie w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (z wyszczególnieniem odpadów
komunalnych, kod odpadu 19 12 12).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w
postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp:
- koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
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Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze
i zagospodarowaniu odpadów wytworzonych po sortowaniu odpadów komunalnych, oraz dokumenty
potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych,
Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego w oparciu o NBP z dnia wszczęcia
postępowania.
Powinno być:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:
Okres w miesiącach: 2
Powinno być:
Okres w miesiącach: 3
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 06/07/2018
Powinno być:
Data: 20/07/2018
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 03/09/2018
Powinno być:
Data: 17/09/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 06/07/2018
Powinno być:
Data: 20/07/2018

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


