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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:37589-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Lesko: Usługi związane z odpadami
2020/S 017-037589
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 247-609801)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lesko
Adres pocztowy: ul. Parkowa 1
Miejscowość: Lesko
Kod NUTS: PL82
Kod pocztowy: 38-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rabicka – kwestie merytoryczne, Barbara Cyran – kwestie formalne
E-mail: zp@lesko.pl
Tel.: +48 134698001
Faks: +48 134696458
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.lesko.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Lesko
Numer referencyjny: PIK.271.14.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie bezpośrednio z nieruchomości, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zabudowa zagrodowa i
jednorodzinna oraz wielorodzinna) na terenie gminy Lesko.
Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa (Załącznik nr 1 do SIWZ) – opis
przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz projekt umowy stanowiący (Załącznik nr 2 do SIWZ).
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 247-609801

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

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 Ustawy z dnia 13.9.1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) w zakresie odbierania wszystkich
rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem;
b) aktualne zezwolenie na transport odpadów w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym
postępowaniem, lub wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami (tzw. BDO), zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 701);
c) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych na terenie gminy Lesko wydane na podstawie
Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701).
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13.9.1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) w zakresie odbierania wszystkich
rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem;
b) aktualne zezwolenie na transport odpadów w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym
postępowaniem, lub wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami (tzw. BDO), zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 701).
Numer sekcji: III.1.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Zamiast:
8.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w rozdziale 6 niniejszej SIWZ:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13.9.1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) w zakresie odbioru wszystkich
rodzajów odpadǫw objętych niniejszym postępowaniem;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalnos̨ci w zakresie transportu odpadǫw zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 r., poz. 701) w zakresie wszystkich rodzajów odpadǫw
objętych niniejszym postępowaniem lub wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. BDO), zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2019 r., poz. 701);
c) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych na terenie gminy Lesko wydane na podstawie
Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701);
d) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, 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, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ;
e) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
Powinno być:
8.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w rozdziale 6 niniejszej SIWZ:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13.9.1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010)w zakresie odbioru wszystkich
rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 r., poz. 701) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów
objętych niniejszym postępowaniem lub wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. BDO), zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2019 r., poz. 701),
c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
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wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ,
d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 23/01/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/02/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/01/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.1.2020 r. o godz. 12:00. w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy
Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko, POLSKA, pokój nr 109.
Powinno być:
Data: 05/02/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.2.2020 r. o godz. 12:00. w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy
Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko, POLSKA, pokój nr 109.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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