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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Gmina Głogów
Głogów
67-200 Głogów
Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Drankiewicz
Tel.:  +48 768365566
E-mail: l.drankiewicz@gminaglogow.pl 
Kod NUTS: PL516
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ugglogow.com.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie Gminy Głogów
Numer referencyjny: ZP.271.2.2017

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Głogów, w tym
w szczególności: zapewnienie właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych niezbędnych
pojemników i/lub kontenerów oraz worków na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny oraz
pojemników do punktów selektywnej zbiórki odpadów.

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

18/05/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-059234
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 087-169938
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 04/05/2017

mailto:l.drankiewicz@gminaglogow.pl
www.ugglogow.com.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:169938-2017:TEXT:PL:HTML
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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: II.1.4
Zamiast:
Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia:
pkt. 3.1.4.3 w terminie do dnia 01.07.2017 r. worki do selektywnej zbiórki odpadów, w ilościach: worki koloru
zielonego o pojemności 120 1 na szkło - 1933 sztuk; worki koloru żółtego o pojemności 120 1 na plastik, metal
- 1933 sztuk; worki koloru niebieskiego o pojemności 120 1 na papier - 1933 sztuk; worki koloru brązowego o
pojemności 120 1 na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - 2019
sztuk;
Powinno być:
Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia:
pkt. 3.1.4.3 w terminie do dnia 01.07.2017 r. worki do selektywnej zbiórki odpadów, w ilościach: worki koloru
zielonego o pojemności 120 1 na szkło - 1933 sztuk; worki koloru żółtego o pojemności 120 1 na plastik, metal
- 1933 sztuk; worki koloru niebieskiego o pojemności 120 1 na papier - 1933 sztuk; worki koloru brązowego
o pojemności 120 1 na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów -
2019 sztuk; Orientacyjna ilość worków do selektywnej zbiórki w okresie realizacji umowy została zawarta w
załączniku nr 6 do SIWZ, tabela nr 2b, nr 4, nr 5 i nr 6.
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia:
3.1.4.4 selektywna zbiórka odpadów ulegających biodegradacji realizowana przy użyciu worków 120 1 obejmuje
nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne, zamieszkałe wielolokalowe oraz niezamieszkałe. Orientacyjna ilość
worków na odpady biodegradowalne, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w okresie realizacji umowy
została zawarta w załączniku nr 6 do SIWZ, tabela nr 2b, nr 4, nr 5 i nr 6.
Powinno być:
Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia:
3.1.4.4 dostarczanie na zgłoszenie zamawiającego do budynku Urzędu Gminy Głogów ok. 3000 worków do
selektywnej zbiórki odpadów (frakcji: papier, szkło, plastik) w ciągu całego okresu obowiązywania umowy, celem
wydania dla mieszkańców gminy. Wykonawca zobowiązany jest do odbierana pobranych przez mieszkańców
worków z posesji.
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia:
RAZEM - liczba mieszkańców* 6320, liczba nieruchomości** 1886
*liczba mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych zameldowanych na pobyt stały wg stanu na dzień
31.12.2017 r.
**liczba mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w poszczególnych sołectwach.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości punktów odbioru odpadów. Ich ilość w ciągu okresu
realizacji zamówienia może ulec zmianie (przewiduje się tendencję wzrostową).
Powinno być:
Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia:



3 / 8

RAZEM - liczba mieszkańców* 6320, liczba nieruchomości** 1886
*liczba mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych zameldowanych na pobyt stały wg stanu na dzień
25.04.2017r.
**liczba mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w poszczególnych sołectwach.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości punktów odbioru odpadów. Ich ilość w ciągu okresu
realizacji zamówienia może ulec zmianie (przewiduje się tendencję wzrostową).
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia:
RAZEM - liczba mieszkańców* 280, liczba nieruchomości**14
* liczba mieszkańców nieruchomości wielolokalowych wg stanu na 31.12.2017 r.
**liczba nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych w poszczególnych sołectwach gminy.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości punktów odbioru odpadów. Ich ilość w ciągu okresu
realizacji zamówienia może ulec zmianie.
Powinno być:
Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia:
RAZEM - liczba mieszkańców* 280, liczba nieruchomości**14
* liczba mieszkańców nieruchomości wielolokalowych wg stanu na 25.04.2017r.
**liczba nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych w poszczególnych sołectwach gminy.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości punktów odbioru odpadów. Ich ilość w ciągu okresu
realizacji zamówienia może ulec zmianie.
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia:
7.1 Faktury będą płatne miesięcznie — po upływie każdego miesiąca przelewem na wskazany przez
Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie określonym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z
protokołem z wykonania usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie Gminy Głogów (załącznik nr 8 do SIWZ), sprawozdaniem z reklamacji (załącznik
nr 9 do SIWZ), kartami przekazania odpadów sporządzonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
dla poszczególnych frakcji odpadów oraz z załączonymi oświadczeniami Podwykonawców, że Wykonawca
uregulował zobowiązania finansowe wynikające z realizacji umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a
Podwykonawcą, a związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów z terenu Gminy Głogów (jeżeli
Wykonawca wykonuje część zadania przez Podwykonawców) za poprzedni miesiąc.
Powinno być:
Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia:
7.1 Faktury będą płatne miesięcznie — po upływie każdego miesiąca przelewem na wskazany przez
Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 21 dni, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z protokołem z wykonania usługi odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Głogów
(załącznik nr 8 do SIWZ), sprawozdaniem z reklamacji (załącznik nr 9 do SIWZ), kartami przekazania
odpadów sporządzonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla poszczególnych frakcji odpadów
oraz z załączonymi oświadczeniami Podwykonawców, że Wykonawca uregulował zobowiązania finansowe
wynikające z realizacji umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, a związanych z odbieraniem
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i zagospodarowaniem odpadów z terenu Gminy Głogów (jeżeli Wykonawca wykonuje część zadania przez
Podwykonawców) za poprzedni miesiąc.
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia:
7.3 Ostatnia faktura wystawiona za miesiąc czerwiec 2017 roku — płatna będzie w terminie wskazanym
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, po przedstawieniu wszystkich wymienionych w SIWZ protokołów,
kart przekazania odpadów i sprawozdań, w tym w szczególności prawidłowo sporządzonego sprawozdania
za pierwsze półrocze 2017 roku dotyczącego odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach
komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) oraz przedłożenia oświadczeń Podwykonawców o dokonaniu zapłaty
na rzecz Podwykonawców za miesiąc czerwiec 2017 r.
Powinno być:
Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia:
7.3 Ostatnia faktura wystawiona za miesiąc czerwiec 2019 roku — płatna będzie w terminie wskazanym
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, po przedstawieniu wszystkich wymienionych w SIWZ protokołów,
kart przekazania odpadów i sprawozdań, w tym w szczególności prawidłowo sporządzonego sprawozdania
za pierwsze półrocze 2019 roku dotyczącego odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach
komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) oraz przedłożenia oświadczeń Podwykonawców o dokonaniu zapłaty
na rzecz Podwykonawców za miesiąc czerwiec 2019r.
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Rozdział VIII Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zezwolenia Starosty na transport odpadów wydane na podstawie
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.),
Powinno być:
Rozdział VIII Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
2.1.1 Posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia Starosty na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.),
2.1.2 Posiadanie przez Wykonawcę decyzji Wojewody Dolnośląskiego udzielającej pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie RIPOK MBP.
2.1.3 Posiadanie przez Wykonawcę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Głogów wydany przez Wójta Gminy Głogów.
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Rozdział VIII Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
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2.2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub
wykonują co najmniej 1 usługę z zakresu odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych
o łącznej masie nie mniejszej niż 2500 Mg (dopuszcza się podanie ilości w m3, przy zastosowaniu wskaźnika
0,133 Mg/m3) w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy).
Powinno być:
Rozdział VIII Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
2.2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub
wykonują co najmniej 1 usługę z zakresu odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych
o łącznej masie nie mniejszej niż 2000 Mg (dopuszcza się podanie ilości w m3, przy zastosowaniu wskaźnika
0,133 Mg/m3) w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy).
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Rozdział VIII Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
2.4.2 co najmniej 30 osobami na stanowiskach robotniczych,
Powinno być:
Rozdział VIII Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
2.4.2 co najmniej 10 osobami na stanowiskach robotniczych,
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Rozdział VIII Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
2.4.3 co najmniej 30 osobami na stanowiskach robotniczych z wymaganymi kwalifikacjami, tj. kierowcy
samochodów specjalistycznych posiadających prawo jazdy kategorii C oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej
potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień w niezbędnym zakresie do realizacji przedmiotu zamówienia
Powinno być:
Rozdział VIII Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
2.4.3 co najmniej 10 osobami na stanowiskach robotniczych z wymaganymi kwalifikacjami, tj. kierowcy
samochodów specjalistycznych posiadających prawo jazdy kategorii C oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej
potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień w niezbędnym zakresie do realizacji przedmiotu zamówienia
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
W rozdziale IX pkt. 2.3 aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podst. art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U z 2005 r Nr 180 poz. 1495 ze zm.) w związku z
art.235 ust 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) lub do rejestru, o którym
mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
Powinno być:
Wykreślenie powyższego zapisu
Numer sekcji: III.1.1
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Zamiast:
W rozdziale IX pkt. 2.9 sprawozdanie finansowe albo jego część (bilans za ostatnie dwa lata obrotowe), a
jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych
do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i
należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – za ten okres.
Powinno być:
Wykreślenie powyższego zapisu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Rozdział IX 2.10 decyzja Wojewody Dolnośląskiego udzielająca pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji "Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne".
Powinno być:
Rozdział IX 2.8 decyzja Wojewody Dolnośląskiego udzielająca pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
RIPOK MBP.
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
W rozdziale IX pkt. 3 W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
3.1 zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z
normami jakościowymi,
3.2 zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z
europejskimi normami zarządzania środowiskiem oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Powinno być:
Wykreślenie powyższego zapisu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/06/2017
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 19/06/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/06/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/06/2017
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/06/2017
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
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Data: 19/06/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/06/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/06/2017
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
1. W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej załącznika nr 7 wzór umowy w formacie innym niż PDF
i doc/docx, który nie był widziany na wszystkich przeglądarkach, Zamawiający zamieszcza Załącznik nr 7 wzór
umowy w pliku docx.
2. W załączniku nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy, Zamawiający wprowadza następujące zmiany:
1. Dodanie w pkt. 4 podpunktu 8 co spowoduje zmianę numeracji w kolejnych podpunktów o treści: miesięczna
stawka ryczałtowa za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych wielolokalowych z 1 pojemnika i/lub kontenera na odpady zmieszane o pojemności 1.100 l z
częstotliwością wywozu – 1 raz na dwa tygodnie – oraz odbiorem worków z selektywną zbiórką odpadów tylko
frakcji bio z częstotliwością 2 razy w miesiącu kwota brutto …….. (słownie: ……), w tym należny podatek VAT w
wysokości …………….. (słownie) – kwota netto …….. (słownie:……………..);
2. Wykreślenie w pkt. 4 podpunktu 14 o treści: miesięczna stawka ryczałtowa za odbiór i zagospodarowanie
odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych z 1 worka o pojemności 120 l – z częstotliwością
1 raz na dwa tygodnie (płatne w miesiącu, w którym usługa została wykonana) – kwota brutto …….. (słownie:
……), w tym należny podatek VAT w wysokości …………….. (słownie) – kwota netto …….. (słownie:
……………..);
3. W pkt. 5 podpunkt 6:
jest: Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Powinno być: Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
4. Wykreślenie w pkt. 5 podpunktu 10 w brzmieniu: Nie należę do żadnej grupy kapitałowej/*Należę do grupy
kapitałowej i składam do oferty listę podmiotów do niej należących/*.
3. W załączniku nr 6 do SIWZ Podstawowe dane w ujęciu ilościowym obrazujące wielkość zamówienia w czasie
trwania usługi – 12 miesiące:
1. Zapisy mówiące o trwaniu umowy przez 12 miesięcy, zmienia się na 24 miesiące.
2. Zmienia się znak sprawy z RK.271.1.2016 na ZP.271.2.201.
3. W tabeli nr 2b w rubryce Worki o pojemności 120 l na papier liczone w szt. kolor brązowy z nadrukiem
zmienia się ilość z 76000 na 79632 oraz wyjaśnienie pod tabelą:
jest: * przewiduje się przyrost około 30 nieruchomości w okresie trwania umowy (24 miesięcy).
* w okresie od 1 kwietnia do 30 września wywóz odpadów selektywnie zebranych będzie realizowany z
częstotliwością 2 razy w miesiącu, natomiast w okresie od 1 października do 31 marca z częstotliwością 1 raz w
miesiącu.
Powinno być: 1 uwzględniono przyrost około 30 nieruchomości w okresie trwania umowy (24 miesiące).
* w okresie od 1 kwietnia do 30 września wywóz odpadów selektywnie zebranych będzie realizowany z
częstotliwością 2 razy w miesiącu, natomiast w okresie od 1 października do 31 marca z częstotliwością 1 raz w
miesiącu.
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** uwzględniono dostarczenie do budynku Urzędu Gminy Głogów ok. 3000 worków celem wydania dla
mieszkańców gminy. Pobrane worki odbierane będą przez przedsiębiorstwo z posesji mieszkańca.
4. W tabeli nr 4 zostały skorygowane wartości dot. Liczba worków 120 l na plastik, metal, opakowania
wielomateriałowe w okresie obowiązywania umowy.
5. W tabeli nr 7 zostały skorygowane wartości dot. Ilości worków (w szt.) o pojemności 120 l na odpady
zmieszane przewidziana do odbioru w okresie trwania umowy (24 miesięcy)*.


