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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 510734049
Adres pocztowy: ul. Lubelska 53
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622
Kod pocztowy: 10-410
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
E-mail: b.baginska@zgok.olsztyn.pl
Tel.: +48 895552010
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zgok.olsztyn.pl
Adres profilu nabywcy: http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=188393
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach 20 01 28 i 20 01 27* (farby, tusze, farby drukarskie,
kleje, lepiszcze i żywice) z ZUOK w Olsztynie
Numer referencyjny: ZGOK/PN/20/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
90533000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach 20 01 28 i 20 01 27*
(farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/05/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zgokolsztyn
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-047763
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 073-174674
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/04/2020
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

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:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualne uprawnienia do prowadzenia działalności w
zakresie:
a. zbierania odpadów o kodach 20 01 27* i 20 01 28;
Lub
b. przetwarzania opadów o kodach 20 01 27* lub 20 01 28;
Ub
c. pośrednictwa w obrocie odpadami o kodach 20 01 27* i 20 01 28.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie spełniania warunków
udziału w
postępowaniu:
2.1. na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.1. lit. a: aktualne zezwolenie
na zbieranie
odpadów o kodach 20 01 27* i 20 01 28
wydane w drodze decyzji przez właściwy organ;
2.2. na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.1. lit. b: aktualne zezwolenie
na
przetwarzanie odpadów o kodach 20 01 27* i 20 01 28
wydane w drodze decyzji przez właściwy organ;
2.3. na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.1. lit. c: oświadczenie wg
wzoru w postaci
Załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ dot. posiadania aktualnego wpisu w Bazie danych o produktach i
opakowaniach oraz o
gospodarce odpadami (BDO) w dziale IX (pośrednik w obrocie odpadami) ze wskazaniem kodu odpadów
objętych zamówieniem:
20 01 27* i 20 01 28.
Uwaga: Zgodnie z ustawą dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w
terminie do
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5.3.2020, Wykonawca zobowiązany był złożyć wniosek do właściwego Urzędu o dostosowanie decyzji na
zbieranie/przetwarzanie
odpadów do obowiązujących przepisów. W związku z powyższym Wykonawca składając dokumenty
wymienione w ust. 8,
przedłoży Zamawiającemu również dokument potwierdzający złożenie wniosku o dostosowanie zezwolenia na
zbieranie/przetwarzanie odpadów o kodzie 20 01 28 i 20 01 27* do obowiązujących przepisów – w przypadku,
gdy właściwy
Urząd nie wydał jeszcze Wykonawcy zezwolenia dostosowanego do obowiązujących przepisów.
Uwaga: jeżeli Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na zasadzie pkt. 1.2.1.c powyżej
(pośrednictwo w obrocie
odpadami), wraz z ofertą składa dokumenty wymienione wymienione poniżej:
a. umowę z podmiotem dysponującym zezwoleniem na zbieranie lub przetwarzanie odpadów o kodach 20 01
27* lub 20 01 28;
b. aktualne zezwolenie tego podmiotu wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku, o którym mowa w Rozdziale VI
pkt 8.3 SIWZ,
gdzie zapisano:
Uwaga: Zgodnie z ustawą dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w
terminie do 05
marca 2020 r., Wykonawca zobowiązany był złożyć wniosek do właściwego urzędu o dostosowanie decyzji na
zbieranie/przetwarzanie odpadów do obowiązujących przepisów. W związku z powyższym Wykonawca
składając dokumenty
wymienione w ust. 8, przedłoży Zamawiającemu również dokument potwierdzający złożenie wniosku o
dostosowanie zezwolenia
na zbieranie/przetwarzanie odpadów o kodzie 20 01 28 i 20 01 27* do obowiązujących przepisów – w
przypadku, gdy właściwy
urząd nie wydał jeszcze Wykonawcy zezwolenia dostosowanego do obowiązujących przepisów.
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualne uprawnienia do prowadzenia działalności w
zakresie:
a. zbierania odpadów o kodach 20 01 27* i 20 01 28;
Lub
b. przetwarzania opadów o kodach 20 01 27* i 20 01 28;
lub
c. pośrednictwa w obrocie odpadami o kodach 20 01 27* i 20 01 28.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie spełniania warunków
udziału w
postępowaniu:
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2.1. na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.1. lit. a: aktualne zezwolenie
na zbieranie
odpadów o kodach 20 01 27* i 20 01 28
wydane w drodze decyzji przez właściwy organ;
2.2. na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.1. lit. b: aktualne zezwolenie
na
przetwarzanie odpadów o kodach 20 01 27* i 20 01 28
wydane w drodze decyzji przez właściwy organ;
2.3. na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.1. lit. c: oświadczenie wg
wzoru w postaci
Załącznika nr 4 do SIWZ dot. posiadania aktualnego wpisu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o
gospodarce odpadami (BDO) w dziale IX (pośrednik w obrocie odpadami) ze wskazaniem kodu odpadów
objętych zamówieniem:
20 01 27* i 20 01 28.
Uwaga:
1) Zgodnie z ustawą dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w
terminie do
5.3.2020, Wykonawca zobowiązany był złożyć wniosek do właściwego Urzędu o dostosowanie decyzji na
zbieranie/przetwarzanie
odpadów do obowiązujących przepisów. W związku z powyższym Wykonawca składając dokumenty
wymienione w ust. 1 pkt 1.2.1. ,
przedłoży Zamawiającemu również dokument potwierdzający złożenie wniosku o dostosowanie zezwolenia na
zbieranie/przetwarzanie odpadów o kodzie 20 01 28 i 20 01 27* do obowiązujących przepisów – w przypadku,
gdy właściwy
Urząd nie wydał jeszcze Wykonawcy zezwolenia dostosowanego do obowiązujących przepisów.
2) Jeżeli Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na zasadzie pkt. 1.2.1.c powyżej (pośrednictwo w
obrocie
odpadami), wraz z ofertą składa dokumenty wymienione wymienione poniżej:
a. umowę z podmiotem dysponującym zezwoleniem na zbieranie lub przetwarzanie odpadów o kodach 20 01
27* lub 20 01 28;
b. aktualne zezwolenie tego podmiotu wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o dostosowanie zezwolenia na
zbieranie/przetwarzanie odpadów o kodzie 20 01 28 i 20 01 27* do obowiązujących przepisów – w przypadku,
gdy właściwy
Urząd nie wydał jeszcze Wykonawcy zezwolenia dostosowanego do obowiązujących przepisów.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 14/05/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 28/05/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
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Zamiast:
Data: 14/05/2020
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 28/05/2020
Czas lokalny: 09:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

