Ogłoszenie nr z dnia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĄBROWICE
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015891
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Nowy Rynek 17
1.4.2.) Miejscowość: Dąbrowice
1.4.3.) Kod pocztowy: 99-352
1.4.4.) Województwo: łódzkie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki
1.4.7.) Numer telefonu: 24 252 25 87
1.4.8.) Numer faksu: 24 252 25 87
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dabrowice.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dabrowice.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 00174219/01
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:
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w
postępowaniu dotyczący/-e: 1)zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający wymaga aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli
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wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym
mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał: a) zarejestrowaną działalność regulowaną w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9c
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. b) zezwolenie na transport odpadów
wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j.
Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.) 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający
uzna, iż Wykonawcy spełnią niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że posiadają opłaconą polisę, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z charakterem
niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 złotych. 4)zdolności technicznej
lub zawodowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli: a) dysponują
pojazdami specjalistycznymi dopuszczonymi do ruchu, spełniającymi wymagania techniczne
określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w
ilości:- minimum 2 sztuk pojazdów przeznaczonych do odbioru zmieszanych odpadów
komunalnych,- minimum 2 sztuk pojazdów przystosowanych do odbierania selektywne
zebranych odpadów komunalnych,- minimum 1 pojazdu bez funkcji kom paktującej,
wyposażonych w dźwig hakowy lub bramowy. b) dysponują nieruchomością – bazą
magazynowo – transportową z zapleczem techniczno – biurowym, spełniającą wymagania
przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska, zapewniającą możliwość
jednoczesnego stacjonowania taboru samochodowego co najmniej w ilości i rodzajach
wymienionych w pkt. a) oraz wyposażona w legalizowaną wagę najazdową i urządzenia do
selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc
przetworzenia, w odległości nie większej niż 60 km od granicy administracyjnej gminy
Dąbrowice.
Po zmianie:
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w
postępowaniu dotyczący/-e: 1)zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający wymaga aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli
wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym
mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał: a) zarejestrowaną działalność regulowaną w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9c
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. b) zezwolenie na transport odpadów
wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j.
Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.) 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający
uzna, iż Wykonawcy spełnią niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że posiadają opłaconą polisę, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z charakterem
niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 złotych. 4)zdolności technicznej
lub zawodowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli: a) dysponują
pojazdami specjalistycznymi dopuszczonymi do ruchu, spełniającymi wymagania techniczne
określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w
ilości:- minimum 2 sztuk pojazdów przeznaczonych do odbioru zmieszanych odpadów
komunalnych,- minimum 2 sztuk pojazdów przystosowanych do odbierania selektywne
zebranych odpadów komunalnych,- minimum 1 pojazdu bez funkcji kom paktującej. b)
dysponują nieruchomością – bazą magazynowo – transportową z zapleczem techniczno –
biurowym, spełniającą wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska,
zapewniającą możliwość jednoczesnego stacjonowania taboru samochodowego co najmniej w
ilości i rodzajach wymienionych w pkt. a) oraz wyposażona w legalizowaną wagę najazdową i
urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do
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miejsc przetworzenia, w odległości nie większej niż 60 km od granicy administracyjnej gminy
Dąbrowice.
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