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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

Gmina Trąbki Wielkie
ZP.271.17.2018
ul. Gdańska 12
Trąbki Wielkie
83-034
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sikora
Tel.:  +48 586837025
E-mail: przetargi@trabkiw.ug.gov.pl 
Faks:  +48 586828319
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.trabkiw.ug.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trąbki Wielkie od 01 stycznia 2019r. do 31
grudnia 2019 r.”
Numer referencyjny: ZP.271.17.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z
terenu Gminy Trąbki Wielkie w okresie od 1.01 2019 r. do 31.12. 2019 r.
1) Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych- z wszystkich nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych, na terenie Gminy Trąbki Wielkie.
2) Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w Trąbkach Wielkich ul. Pocztowa.
3) Wyposażenie wszystkich nieruchomości w pojemniki i worki na odpady zgodnie z wytycznymi wskazanymi w
SOPZ.
4) Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kontenery/pojemniki lub wydzielone
segmenty do oddzielnego gromadzenia wyselekcjonowanych odpadów.
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Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowywania wszystkich odpadów komunalnych
wytworzonych na nieruchomościach zamieszkałych oraz niezamieszkałych i PSZOK
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16/10/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: trabkiw
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-156215
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/10/2018

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: VI.3
Zamiast:
1.1. nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznegoWykonawcę
wobec, którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ustawy Pzp. Ponadto
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę na
podstawieprzesłanek do
wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru
stanowiącegoZałącznik nr
2 do SIWZ - sporządzonym zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XX SIWZ.
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
3.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
niepodlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego
dokumentuzamówienia,
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczymKomisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej
„JednolitymDokumentem”.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do
SIWZ .Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą środka komunikacji elektronicznej na adres e-
maila:przetargi@trabkiw.ug.gov.pl  .Hasło dostępu powinno być wpisane w formularzu ofertowym.
3.2. dokument innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrze
byrealizacji, o ile

mailto:przetargi@trabkiw.ug.gov.pl
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Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy(dokumenty o
których mowa w Dziale XIV ust. 2 SIWZ)
3.3. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o
udzieleniezamówienia
publicznego
3.4 dowód wniesienia wadium
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86ust.
5,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupykapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem
stanowiącymZałącznik nr 2
do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć
wrazoświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłóceniakonkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 30000,00
PLN
6. Wykonawca przed podpisaniem umów zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytegowykonania
umowy na
kwotę stanowiącą 10 % całkowitej ceny oferty podanej w Formularzu Oferty.
7. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust.
1ustawy Pzp. W
tej sytuacji Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
ofertazostała oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Uwaga do Sekcji IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: zgodnie z art. 85 ust. 1pkt
3 ustawy
Pzp, termin związania ofertą wynosi 60 dni. Ze względu na konstrukcję formularza ogłoszenia w Sekcji IV.2.6)
9. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe
informacjezawarto w SIWZ.
Powinno być:
1.1. nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcę
wobec, którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ustawy Pzp. Ponadto
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę na
podstawieprzesłanek do
wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego
Załącznik nr2
do SIWZ - sporządzonym zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XX SIWZ.
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
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3.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
niepodlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego
dokumentuzamówienia,
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczymKomisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej
„JednolitymDokumentem”.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do
SIWZ .Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą środka komunikacji elektronicznej na adres e-
maila:przetargi@trabkiw.ug.gov.pl  .Hasło dostępu powinno być wpisane w formularzu ofertowym.
3.2. dokument innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzebyrealizacji, o ile
Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy(dokumenty o
których mowa w Dziale XIV ust. 2 SIWZ)
3.3. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o
udzieleniezamówienia
publicznego
3.4 dowód wniesienia wadium
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86ust.
5,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupykapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem
stanowiącymZałącznik nr 2
do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć
wrazoświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłóceniakonkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 30
000,00 PLN( słownie trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
6. Wykonawca przed podpisaniem umów zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytegowykonania
umowy na
kwotę stanowiącą 10 % całkowitej ceny oferty podanej w Formularzu Oferty.
7. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust.
1ustawy Pzp. W
tej sytuacji Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
ofertazostała oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Uwaga do Sekcji IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: zgodnie z art. 85 ust. 1pkt
3 ustawy
Pzp, termin związania ofertą wynosi 60 dni. Ze względu na konstrukcję formularza ogłoszenia w Sekcji IV.2.6)
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9. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe
informacjezawarto w SIWZ.
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia dokumenty o jakich mowa w § 5 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz.U. z 2016, poz. 1126)

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


