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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Zielona Góra
ul.Podgórna 22
Zielona Góra
65-424
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Departament Organizacyjny -Biuro Zamówień Publicznych
Tel.: +48 684564419
E-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zielona-gora.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie.
Numer referencyjny: DO-ZP.271.116.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
90510000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w
Przylepie.
Przedmiotem zamówienia jest likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie odpadów, w tym także
odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w miejscu nieprzeznaczonym (z terenu nieruchomości przy ul.
Przylep-Zakładowa 6 w Zielonej Górze) w ramach wykonania zastępczego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/01/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: bonak

2/5

Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-189930
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 245-561158
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 18/12/2018
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: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Zakres prac obejmuje:
Opróżnienie magazynu i wywóz odpadów z magazynu i terenu przy magazynie do miejsca docelowego
zagospodarowania, w tym oznakowanie każdego ładunku odpadów, ważenie każdego ładunku odpadów,
przygotowanie odpadów do transportu w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla ludzi oraz środowiska,
przetransportowanie odpadów w miejsce ich przetworzenia (odzysku lub unieszkodliwienia). Zabezpieczenie
terenu wokół magazynu przed dostępem osób trzecich w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Zabezpieczenie
osób przebywających na terenie magazynu oraz zapewnienie bezpieczeństwa, w tym chemicznego i
ekologicznego w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. Identyfikacja zmagazynowanych odpadów,
w tym wstępna ocena odpadów, pobór próbek i analiza laboratoryjna w celu identyfikacji odpadów, ocena
możliwości ich dalszego ostatecznego przetworzenia (odzysk lub unieszkodliwienie). Poddanie odpadów
odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z hierarchią określoną przepisami ustawy o odpadach. Sporządzanie
cotygodniowych i comiesięcznych raportów oraz raportu końcowego zawierającego dane o rodzajach i ilości
poszczególnych odpadów, sposobie i miejscu ich przetworzenia wraz z wynikami badań laboratoryjnych.
Szacunkowa ilość odpadów wynosi 5750 Mg
Powinno być:
Zakres prac obejmuje:
Opróżnienie magazynu i wywóz odpadów z magazynu i terenu przy magazynie do miejsca docelowego
zagospodarowania, w tym oznakowanie każdego ładunku odpadów, ważenie każdego ładunku odpadów,
przygotowanie odpadów do transportu w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla ludzi oraz środowiska,
przetransportowanie odpadów w miejsce ich przetworzenia (odzysku lub unieszkodliwienia) lub tymczasowo
w inne miejsce, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny i dopuszcza się w nim magazynowanie odpadów
na podstawie stosownych decyzji administracyjnych. Zabezpieczenie terenu wokół magazynu przed dostępem
osób trzecich w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Zabezpieczenie osób przebywających na terenie magazynu
oraz zapewnienie bezpieczeństwa, w tym chemicznego i ekologicznego w trakcie realizacji całości przedmiotu
zamówienia. Identyfikacja zmagazynowanych odpadów, w tym wstępna ocena odpadów, pobór próbek i
analiza laboratoryjna w celu identyfikacji odpadów, ocena możliwości ich dalszego ostatecznego przetworzenia
(odzysk lub unieszkodliwienie). Poddanie odpadów odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z hierarchią
określoną przepisami ustawy o odpadach. Sporządzanie cotygodniowych i comiesięcznych raportów oraz
raportu końcowego zawierającego dane o rodzajach i ilości poszczególnych odpadów, sposobie i miejscu ich
przetworzenia wraz z wynikami badań laboratoryjnych. Szacunkowa ilość odpadów wynosi 5750 Mg
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia dzialalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:

3/5

Spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w
postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące:
5.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika ta z
odrębnych przepisów tj. są uprawnieni do:
1) przetwarzania odpadów – zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz.
992 z późn. zm.) – co najmniej odpadów o kodach 16 03 03* (nieorganiczne odpady zawierające substancje
niebezpieczne), 16 03 05* (organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne), 15 01 10* (opakowania
zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone) – metodami pozwalającymi
na ostateczne przetworzenie odpadów i zezwalającą na przetworzenie co najmniej 5750 Mg odpadów
niebezpiecznych, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia,
2) transportowania odpadów - zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz.
992 z późn. zm.) - w zakresie co najmniej odpadów o kodach 16 03 03* (nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne), 16 03 05* (organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne), 15 01 10*
(opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone).
Zgodnie z pkt 5.1.1 SIWZ- z uwagi na ograniczenia techniczne szczegółowy opis warunków udziału zawarto w
dokumentacji postępowania.
Powinno być:
Spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w
postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące:
5.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika ta z
odrębnych przepisów tj. są uprawnieni do:
1) przetwarzania odpadów – zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz.
992 z późn. zm.) – co najmniej odpadów o kodach 16 03 03* (nieorganiczne odpady zawierające substancje
niebezpieczne), 16 03 05* (organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne), 15 01 10* (opakowania
zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone) – metodami pozwalającymi
na ostateczne przetworzenie odpadów i zezwalającą na przetworzenie co najmniej 5750 Mg odpadów
niebezpiecznych, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia,
2) transportowania odpadów - zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz.
992 z późn. zm.) - w zakresie co najmniej odpadów o kodach 16 03 03* (nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne), 16 03 05* (organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne), 15 01 10*
(opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone);\
3) zbierania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992
z późn. zm.) – co najmniej odpadów o kodach 16 03 03* (nieorganiczne odpady zawierające substancje
niebezpieczne), 16 03 05* (organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne), 15 01 10* (opakowania
zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone), w okresie realizacji przedmiotu
zamówienia, w przypadku transportu odpadów tymczasowo w inne miejsce, do którego Wykonawca posiada
tytuł prawny.
Zgodnie z pkt 5.1.1 SIWZ- z uwagi na ograniczenia techniczne szczegółowy opis warunków udziału zawarto w
dokumentacji postępowania.
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Zaszyfrowaną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 stycznia 2019 roku do godz. 10:00.Komisja dokona
otwarcia ofert w dniu 24 stycznia 2019 roku o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta
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Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 407.Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:https://
miniportal.uzp.gov.pl/ lub
https://epuap.gov.pl/wps/portal.
Powinno być:
Zaszyfrowaną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 lutego 2019 roku do godz. 10:00.Komisja dokona
otwarcia ofert w dniu 4 lutego 2019 roku o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta
Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 407.Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:https://
miniportal.uzp.gov.pl/ lub
https://epuap.gov.pl/wps/portal.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:
1) Etap I - usunięcie i wywiezienie (w miejsce ich przetworzenia) wszystkich (nie więcej niż 5750 Mg) odpadów
z terenu nieruchomości przy ul. Przylep- Zakładowa 6 – w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 listopada 2019
r. Uwaga: Skrócenie terminu zamówienia podlega punktacji zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt
31.2. SIWZ.
2) Etap II - przetworzenie co najmniej 50 % ilości odpadów określonej w załączniku nr I.3 do SIWZ (załączniku
nr 1 do umowy) - w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.
3) Etap III - przetworzenie pozostałej ilości odpadów, w terminie do dnia 31 października
2020 r.
Powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:
1) Etap I - usunięcie i wywiezienie (w miejsce ich przetworzenia lub tymczasowo w inne miejsce, do którego
Wykonawca posiada tytuł prawny i dopuszcza się w nim magazynowanie odpadów
na podstawie stosownych decyzji administracyjnych) wszystkich (nie więcej niż 5750 Mg) odpadów z terenu
nieruchomości przy ul. Przylep-Zakładowa 6 - w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 listopada 2019 r. Uwaga:
Skrócenie terminu zamówienia podlega punktacji zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt 31.2 SIWZ.
2) Etap II - przetworzenie co najmniej 50 % ilości odpadów określonej w załączniku nr I.3 do SIWZ (załączniku
nr 1 do umowy) - w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.
3) Etap III - przetworzenie pozostałej ilości odpadów, w terminie do dnia 31 października
2020 r.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału:
Zamiast:
Data: 24/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/02/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 24/03/2019
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Powinno być:
Data: 04/04/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/01/2019
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 04/02/2019
Czas lokalny: 14:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

