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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:477564-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Brójce: Usługi związane z odpadami
2020/S 197-477564
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 182-438735)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Brójce
Krajowy numer identyfikacyjny: 472057750
Adres pocztowy: Brójce 39
Miejscowość: Brójce
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-006
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Staszek
E-mail: urzadgminy@brojce.pl
Tel.: +48 422950113
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.brojce.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Brójce
Numer referencyjny: ZP.271.1.8.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu (odzysk lub
unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych
na terenie gminy Brójce. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie
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z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1439) oraz aktami wykonawczymi, a także aktualnymi w okresie wykonywania zamówienia zapisami Planu
gospodarki odpadami dla Województwa Łódzkiego i przepisami prawa miejscowego.
Termin wykonania zamówienia: od 1.1.2021 do 31.12.2022.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 182-438735

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

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
a) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonywali należycie co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem
usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. usłudze polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych świadczonej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w ilości
co najmniej 2 000 Mg, przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy;
b) dysponują lub na czas realizacji zamówienia dysponować będą następującym sprzętem spełniającym
wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122):
— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych, samochody bezpylne z funkcją kompaktującą,
— co najmniej 1 samochodem przystosowanym do odbierania odpadów segregowanych gromadzonych w
pojemnikach 1 100 l (samochód z funkcją HDS),
— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
(odpady umieszczone w szczelnych workach, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, odpady niebezpieczne),
— co najmniej 3 małe pojazdy do odbioru odpadów komunalnych, które będą obsługiwały wąskie drogi lokalne i
trudno dostępne miejsca,
— co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,
— co najmniej 2 pojazdami do odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach kontenerowych KP-7.
Wszystkie pojazdy używane przez Wykonawcę do realizacji usługi muszą posiadać system GPS;
c) dysponują bazą magazynowo-transportową położoną na terenie gminy Brójce lub w odległości nie większej
niż 60 km od granicy Gminy Brójce, która spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11
stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. (ppkt a, b i c powyżej)
warunek musi zostać spełniony w całości przynajmniej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
Powinno być:
a) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonywali należycie co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem
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usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. usłudze polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych świadczonej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w ilości
co najmniej 2 000 Mg, przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy;
b) dysponują lub na czas realizacji zamówienia dysponować będą następującym sprzętem spełniającym
wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122):
— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych, samochody bezpylne z funkcją kompaktującą,
— co najmniej 1 samochodem przystosowanym do odbierania odpadów segregowanych gromadzonych w
pojemnikach 1 100 l,
— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
(odpady umieszczone w szczelnych workach, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, odpady niebezpieczne),
— co najmniej 3 małe pojazdy do odbioru odpadów komunalnych, które będą obsługiwały wąskie drogi lokalne i
trudno dostępne miejsca,
— co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,
— co najmniej 2 pojazdami do odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach kontenerowych KP-7.
Wszystkie pojazdy używane przez Wykonawcę do realizacji usługi muszą posiadać system GPS;
c) dysponują bazą magazynowo-transportową położoną na terenie Gminy Brójce lub w odległości nie większej
niż 60 km od granicy Gminy Brójce, która spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11
stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. (ppkt a, b i c powyżej)
warunek musi zostać spełniony w całości przynajmniej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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