Ogłoszenie nr z dnia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu
gminy Koczała oraz PSZOK w Koczale w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koczała
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979677
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Człuchowska 27
1.4.2.) Miejscowość: Koczała
1.4.3.) Kod pocztowy: 77-220
1.4.4.) Województwo: pomorskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: koczala@koczala.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koczala.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00277182/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
Przed zmianą:
Zamawiający stawia warunki w zakresie:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile nie
wynika to z odrębnych przepisów. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:
 posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Koczała prowadzonego
przez Wójta Gminy Koczała na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, oraz
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 posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów,
wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach (z zastrzeżeniem art. 31 ust. 1, art.
32 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1a i 4 ustawy o odpadach), oraz
 posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, oraz
b) zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:
 wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę w
zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych trwającą co najmniej 12 miesięcy o
wartości rocznej co najmniej 200 000,00 zł brutto, oraz
 posiada co najmniej dwa pojazdy umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, w tym pojazd mniejszy gabarytowo do odbioru odpadów komunalnych
z posesji o utrudnionym dojeździe dla śmieciarki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz
 posiada bazę magazynowo-transportową usytuowaną w gminie Koczała lub w odległości nie
większej niż 60 km od jej granicy i na terenie, do którego posiada tytuł prawny.
Po zmianie:
Zamawiający stawia warunki w zakresie:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile nie
wynika to z odrębnych przepisów. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:
 posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Koczała prowadzonego
przez Wójta Gminy Koczała na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, oraz
 posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów,
wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach (z zastrzeżeniem art. 31 ust. 1, art.
32 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1a i 4 ustawy o odpadach), oraz
b) zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:
 wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę w
zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych trwającą co najmniej 12 miesięcy o
wartości rocznej co najmniej 200 000,00 zł brutto, oraz
 posiada co najmniej dwa pojazdy umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, w tym pojazd mniejszy gabarytowo do odbioru odpadów komunalnych
z posesji o utrudnionym dojeździe dla śmieciarki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz
 posiada bazę magazynowo-transportową usytuowaną w gminie Koczała lub w odległości nie
większej niż 60 km od jej granicy i na terenie, do którego posiada tytuł prawny.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu
Przed zmianą:
- zaświadczenie o wpisaniu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów
komunalnych prowadzonego przez Wójta Gminy Koczała,
- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów, wydane
przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach;
- potwierdzenie wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
- wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
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a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie odbierania i
transportu odpadów komunalnych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane 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,
- wykaz wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych.
Po zmianie:
- zaświadczenie o wpisaniu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów
komunalnych prowadzonego przez Wójta Gminy Koczała,
- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów, wydane
przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach;
- wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie odbierania i
transportu odpadów komunalnych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane 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,
- wykaz wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych.
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