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S229

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

I. II. VI. VII.
Polska-Zakopane: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania
i usługi ekologiczne
2018/S 229-524574
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 197-445641)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Gmina Miasta Zakopane
000654948
ul. Kościuszki 13, pokój nr 8
Zakopane
34-500
Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Grzyb, Biuro ds zamówień publicznych
Tel.: +48 182020448
E-mail: przetargi@zakopane.eu
Faks: +48 182020448
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zakopane.eu
Adres profilu nabywcy: www.zakopane.eu
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie w 2019 r. wszystkich stałych odpadów komunalnych z
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają
odpady komunalne, na terenie Gminy Miasto Zakopane
Numer referencyjny: BZP.271.61.2018
II.1.2) Główny kod CPV
90000000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych
odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne na terenie
Gminy Miasto Zakopane, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych oraz
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odpadów gromadzonych w sposób selektywny w szczególności m.in.: papier,
metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady
komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji i odpady zielone, oraz inne odpady wytworzone na nieruchomości,
w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu może zastosować w
oparciu o art. 24aa ustawy procedurę odwróconą. Zamawiający najpierw dokonana
oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/11/2018
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 197-445641
Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Zamiast:
Odbiór i zagospodarowanie w 2019 r. wszystkich stałych odpadów komunalnych z
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają
odpady komunalne, na terenie Gminy Miasto Zakopane
Powinno być:
Odbiór i zagospodarowanie wszystkich stałych odpadów komunalnych z
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają
odpady komunalne, na terenie Gminy Miasto Zakopane w okresie od 1.1.2019 do
31.12.2019 r.
Oraz na odbiór i zagospodarowanie wszystkich stałych odpadów komunalnych z
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości na których
w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy a na
których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Miasto Zakopane w okresie
od 1.1.2019 do 31.3.2019 r.
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych
odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne na terenie
Gminy Miasto Zakopane, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych oraz
odpadów gromadzonych w sposób selektywny w szczególności m.in.: papier,
metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady
komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji i odpady zielone, oraz inne odpady wytworzone na nieruchomości,
w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu może zastosować w
oparciu o art.24aa ustawy procedurę odwróconą. Zamawiający najpierw dokonana
oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest:
a) odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych odpadów komunalnych
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przekazanych przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasto
Zakopane, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów
gromadzonych w sposób selektywny w szczególności m.in.: papier, metale,
tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne
ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i
odpady zielone, oraz inne odpady wytworzone na nieruchomości, w okresie od
1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.
b) odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych odpadów komunalnych
przekazanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
oraz z nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie
zamieszkują mieszkańcy a na których powstają odpady komunalne, na terenie
Gminy Miasto Zakopane, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych oraz
odpadów gromadzonych w sposób selektywny w szczególności m.in.: papier,
metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady
komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji i odpady zielone, oraz inne odpady wytworzone na nieruchomości,
w okresie od 1.1.2019 r. do 31.3.2019 r.
1. Ogólna ilość odpadów komunalnych przewidywaną do odebrania i
zagospodarowania
a) w okresie od 1.1.2019 do 31.12.2019 r. z nieruchomości na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne na terenie
Gminy Miasto Zakopane:
— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 5 300 Mg
— selektywnie zebrane odpady komunalne 1 200 Mg
b) w okresie od 1.1.2019 do 31.3.2019 r. z nieruchomości zamieszkują
mieszkańcy oraz z nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy a
w części nie zamieszkują mieszkańcy a na których powstają odpady komunalne na
terenie Gminy Miasto Zakopane:
— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2 800 Mg
— selektywnie zebrane odpady komunalne 715 Mg
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu może zastosować w
oparciu o art. 24aa ustawy procedurę odwróconą.
Zamawiający najpierw dokonana oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych
odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne na terenie
Gminy Miasto Zakopane, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych oraz
odpadów gromadzonych w sposób selektywny w szczególności m.in.: papier,
metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady
komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji i odpady zielone, oraz inne odpady wytworzone na nieruchomości,
w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.
1.Ogólna ilość odpadów komunalnych przewidywaną do odebrania i
zagospodarowania w ciągu jednego roku:
— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 5 300 Mg,
— selektywnie zebrane odpady komunalne 1 200 Mg.
Wskazane ilości odpadów komunalnych, stanowią wartość przybliżoną wyliczoną
według ilości odpadów zebranych w latach poprzednich (z uwzględnieniem
przewidywanego wzrostu ilości odpadów). Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów w stosunku do
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wyliczeń z lat poprzednich, w zależności od faktycznych potrzeb bez prawa
Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
2. Pojęcie nieruchomości użyte w dalszej części należy rozumieć jako
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają
opady komunalne.
3. W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy
wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne. (923 punkty
odbioru odpadów stan na dzień 31.7.2018 r.).
4. Ilość nieruchomości, z których odbierane będą odpady, może ulegać zmianie w
wyniku składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
5. Przedstawiony wykaz nieruchomości objętych zamówieniem stanowiący
załącznik nr 2 do SIWZ będzie uzupełniany na bieżąco zgodnie ze składanymi
deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Zamówieniem objęty jest również odbiór odpadów z terenu Tatrzańskiego
Parku Narodowego.
7. Odbiór odpadów komunalnych z miejskich koszy ulicznych nie jest objęty
niniejszym zamówieniem
8. Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie jest objęta
niniejszym zamówieniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest:
a) odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych odpadów komunalnych
przekazanych przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasto
Zakopane, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów
gromadzonych w sposób selektywny w szczególności m.in.: papier, metale,
tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne
ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i
odpady zielone, oraz inne odpady wytworzone na nieruchomości, w okresie od
1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.
b) odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych odpadów komunalnych
przekazanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
oraz z nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie
zamieszkują mieszkańcy a na których powstają odpady komunalne, na terenie
Gminy Miasto Zakopane, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych oraz
odpadów gromadzonych w sposób selektywny w szczególności m.in.: papier,
metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady
komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji i odpady zielone, oraz inne odpady wytworzone na nieruchomości,
w okresie od 1.1.2019 r. do 31.3.2019 r.
1. Ogólna ilość odpadów komunalnych przewidywaną do odebrania i
zagospodarowania
a) w okresie od 1.1.2019 do 31.12.2019 r. z nieruchomości na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne na terenie
Gminy Miasto Zakopane:- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 5 300
Mg - selektywnie zebrane odpady komunalne 1 200 Mg
b) w okresie od 1.1.2019 do 31.3.2019 r. z nieruchomości zamieszkują
mieszkańcy oraz z nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy a
w części nie zamieszkują mieszkańcy a na których powstają odpady komunalne na
terenie Gminy Miasto Zakopane:- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
2 800 Mg - selektywnie zebrane odpady komunalne 715 Mg. Wskazane ilości
odpadów komunalnych, stanowią wartość przybliżoną wyliczoną według ilości
odpadów zebranych w latach poprzednich (z uwzględnieniem przewidywanego
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wzrostu ilości odpadów). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub
zwiększenia ilości przekazanych odpadów w stosunku do wyliczeń z lat
poprzednich, w zależności od faktycznych potrzeb bez prawa Wykonawcy do
roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
2. Pojęcie nieruchomości użyte w dalszej części należy rozumieć jako
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają
opady komunalne oraz nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz
nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie
zamieszkują mieszkańcy a na których powstają odpady komunalne.
3. W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy
wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne:
a) 923 punkty odbioru odpadów stan na dzień 31.7.2018 r. - nieruchomości na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają opady komunalne.
b) 9 176 punktów odbioru odpadów stan na dzień 31.7.2018 - nieruchomości na
których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości na których w części
zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy a na których
powstają odpady komunalne
3 Ilość nieruchomości, z których odbierane będą odpady, może ulegać zmianie w
wyniku składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
4. Przedstawiony wykaz nieruchomości objętych zamówieniem stanowiący
załącznik nr 2a i 2b do SIWZ będzie uzupełniany na bieżąco zgodnie ze
składanymi deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
a) Załącznik 2a do SIWZ – wykaz nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasto
Zakopane,
b) Załącznik 2b do SIWZ – z uwagi na limit znaków dalsze zapisy jak w
zmodyfikowanej SIWZ
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
— posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie świadczyli lub świadczą usługi polegające na odbiorze i
zagospodarowaniu odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 6 000 Mg
lub usług świadczone przez okres co najmniej 12 miesięcy polegające na odbiorze
i zagospodarowaniu odpadów z co najmniej 700 nieruchomości .Warunek zostanie
uznany za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych
usług łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w kilku odrębnych
zamówieniach.
— dysponują sprzętem niezbędnym do prawidłowej realizacji usług: wykonawca
ma dysponować wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości ze wszystkich rodzajów pojemników i kontenerów
określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miasto Zakopane, w ilości:
a) co najmniej 3 pojazdy bezpylne z systemem załadowczym i funkcją
kompaktującą o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6,5 tony do odbioru
odpadów zmieszanych;
b) co najmniej 1 pojazd z napędem na 4 koła, bezpylny z systemem załadowczym
o dopuszczalnej masie całkowitej do 6,5 tony do odbioru odpadów zmieszanych;
c) co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbioru odpadów komunalnych
selektywnie zbieranych, z systemem załadowczym, o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 6,5 tony;
d) co najmniej 1 pojazd przystosowane do odbierania odpadów komunalnych
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selektywnie zebranych z napędem na 4 koła, o dopuszczalnej masie całkowitej do
6,5 tony;
e) co najmniej 2 pojazdy w tym 1 z napędem na 4 koła, do przewozu kontenerów
o pojemności od 4 do 10 m3;
f) 35 szt. kontenerów zakrytych KP-7 na gromadzenie odpadów o pojemności od
4 – 10 m3;
g) 20 szt. kontenerów odkrytych o pojemności od 4 – 10 m3.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie świadczyli lub świadczą usługi polegające na odbiorze i
zagospodarowaniu odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 6 000 Mg
lub usług świadczone przez okres co najmniej 12 miesięcy polegające na odbiorze
i zagospodarowaniu odpadów z co najmniej 700 nieruchomości.
Warunek zostanie uznany za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej
wymienionych usług łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w kilku
odrębnych zamówieniach.
- dysponują sprzętem niezbędnym do prawidłowej realizacji usług: wykonawca ma
dysponować wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości ze wszystkich rodzajów pojemników i kontenerów
określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miasto Zakopane, w ilości:
a) co najmniej 4 pojazdy bezpylne z systemem załadowczym i funkcją
kompaktującą o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6,5 tony do odbioru
odpadów zmieszanych,
b) co najmniej 2 pojazd z napędem na 4 koła, bezpylny z systemem załadowczym
o dopuszczalnej masie całkowitej do 6,5 tony do odbioru odpadów zmieszanych,
c) co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbioru odpadów komunalnych
selektywnie zbieranych, z systemem załadowczym, o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 6,5 tony,
d) co najmniej 1 pojazd przystosowane do odbierania odpadów komunalnych
selektywnie zebranych z napędem na 4 koła, o dopuszczalnej masie całkowitej do
6,5 tony,
e) co najmniej 2 pojazdy w tym 1 z napędem na 4 koła, do przewozu kontenerów
o pojemności od 4 do 10 m3,
f) 45 szt. kontenerów zakrytych KP-7 na gromadzenie odpadów o pojemności od
4-10 m3,
g) 25 szt. kontenerów odkrytych o pojemności od 4-10 m3.
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:
Przewiduje się możliwość udzielenia zamówienia o którym mowa w art.67 ust.1
pkt.6 Pzp. dotychczasowemu wykonawcy usług, w okresie 3 lat od udzielenia
zamów podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych usług tj. odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na
których nie zamieszkują mieszkańcy a na których powstają odpady komunalne5%wartości zam podstawowego.
Powinno być:
Przewiduje się możliwość udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp dotychczasowemu wykonawcy usług, w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych
usług tj. odbiór i zagospodarowanie:
— wszystkich stałych odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, na terenie
Gminy Miasto Zakopane i wszystkich stałych odpadów komunalnych z
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nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości na których
w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy a na
których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Miasto Zakopane, których
łączna wartość oszacowana została na kwotę nie przekraczającą 5 % wartości
zamówienia podstawowego.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 28/11/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 12/12/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 28/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 12/12/2018
Czas lokalny: 12:30
VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin świadczenia usług; od dnia 1.1.2019 r. do dnia:
— 31.12.2019 roku w zakresie odbierania i zagospodarowania całej masy stałych
odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne na terenie
Gminy Miasto Zakopane,
— 31.3.2019 roku w zakresie odbierania i zagospodarowania całej masy stałych
odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których w części zamieszkują
mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy a na których powstają odpady
komunalne, na terenie Gminy Miasto Zakopane,
— 31.1.2020 roku w zakresie sprawozdawczości odbioru i zagospodarowania
całej masy stałych odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają
odpady komunalne na terenie Gminy Miasto Zakopane,
— 30.4.2019 roku w zakresie sprawozdawczości, odbierania i zagospodarowania
całej masy stałych odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na
których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy
a na których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Miasto Zakopane
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