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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:606388-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Puszcza Mariańska: Usługi związane z odpadami
2021/S 230-606388
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 211-554521)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Puszcza Mariańska
Krajowy numer identyfikacyjny: 836-15-14-865
Adres pocztowy: ul. Stanisława Papczyńskiego 1
Miejscowość: Puszcza Mariańska
Kod NUTS: PL926 Żyrardowski
Kod pocztowy: 96-330
Państwo: Polska
E-mail: zam.publiczne@puszcza-marianska.pl
Tel.: +48 468318151
Faks: +48 468318118
Adresy internetowe:
Główny adres: www.puszcza-marianska.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Puszcza
Mariańska.
Numer referencyjny: Z.271.12.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie całej masy wytworzonych odpadów
komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny od właścicieli:
1) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
2) nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy Puszcza Mariańska oraz ich zagospodarowanie (poddanie
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odzyskowi oraz unieszkodliwianiu) w okresie od dnia1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku lub do
wyczerpania maksymalnej wartości umowy, określonej w § 6 Umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik na 1 do SWZ.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 211-554521

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Część nr: Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: VI.3) Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
b) informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami;
d) wykaz posiadanych co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych, a także co najmniej jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
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oraz pojazdu specjalnego, służącego jako mobilny punkt zbierania odpadów komunalnych wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi pojazdami;
e) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
f) polisę, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
min.1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100);
g) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych objętych
przedmiotem zamówienia od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Puszcza Mariańska, zgodnie z ustawą z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
h) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, o którym mowa w art.49 ust.1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach;
i) aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia
2012 o odpadach lub odpowiedni w tym zakresie wpis do rejestru zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14.12.2012
r. o odpadach.
Powinno być:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
b) informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 p.z.p.
- art. 108 ust. 1 pkt 4 p.z.p ,
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami;
d) wykaz posiadanych co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych, a także co najmniej jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
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oraz pojazdu specjalnego, służącego jako mobilny punkt zbierania odpadów komunalnych wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi pojazdami;
e) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
f) polisę, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
min.1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100);
g) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych objętych
przedmiotem zamówienia od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Puszcza Mariańska, zgodnie z ustawą z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
h) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, o którym mowa w art.49 ust.1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach;
i) aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia
2012 o odpadach lub odpowiedni w tym zakresie wpis do rejestru zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14.12.2012
r. o odpadach.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: Sekcja IV: Procedura
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału
Zamiast:
Data: 02/12/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 08/12/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: Sekcja IV: Procedura
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany
ofertą
Zamiast:
Data: 01/03/2022
Powinno być:
Data: 07/03/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: Sekcja IV: Procedura
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/12/2021
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 08/12/2021
Czas lokalny: 09:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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