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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: Miasto i Gmina Sztum
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 39
Miejscowość: Sztum
Kod NUTS: PL63
Kod pocztowy: 82-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Malwina Wiśniewska
E-mail: sztum@sztum.pl
Tel.: +48 556406363
Faks: +48 556406300
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sztum.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY SZTUM W TYM
ODPADÓW ZEBRANYCH W PSZOK
Numer referencyjny: GKiB.271.13.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania wskazanych w
opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Sztum w tym odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków w Sztumskim Polu, z zachowaniem
przepisów ustawy
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz.
701, 730, 1403, 1579, z 2020 r. poz. 150, 284, 322) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony
Środowiska ( Dz. U. 2019, poz. 1396), a także obowiązującym na terenie Miasta i Gminy Sztum prawem
miejscowym.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/05/2020

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: miastoigminasztum
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-060509
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 093-222508
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/05/2020

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: II.2.4
Część nr: nie dotyczy
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.4) Opis zamówienia:
Zamiast:
Opis zamówienia:
I. Przedmiotem zamówienia jest:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania wskazanych w
opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu miasta i gminy Sztum w tym odpadów zebranych w punkcie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków w Sztumskim Polu, z zachowaniem
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolityDz.U. z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach(Dz.U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579, z 2020 r. poz. 150, 284, 322) oraz ustawy z dnia 27
kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019, poz. 1396), a także obowiązującym na terenie
miasta i gminy Sztum prawem miejscowym.
2. Zamówienie nie obejmuje zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy.
3. Zagospodarowanie odpadów ma zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz.
150,284) oraz zapisami planu gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego.
4. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zagospodarować niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne o kodzie 20 03 01, otrzymane z terenu miasta i gminy Sztum w odległości nie większej niż 100 km
od siedziby Zamawiającego, tj. ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, POLSKA. Pozostałe frakcje mogą zostać
zagospodarowane w dalszej odległości z zastrzeżeniem, iż:
b) Wykonawca zapewni miejsce, gdzie będą zagospodarowywane niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne o kodzie 20 03 01,
— w którym będzie gromadził odpady przekazane przez podmiot odbierający odpady komunalne od
mieszkańców gminy i będzie wywoził zebrane odpady celem ich zagospodarowania we własnym zakresie i na
własny koszt.
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5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1 do SIWZ tj. w projekcie umowy oraz
w załączniku nr 2 do SIWZ tj. w szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 20
%wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych usług, jak usługi określone dla
zamówienia podstawowego w rozdziale III SIWZ w tym określonych w OPZ i projekcie umowy. Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w artykule 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zakresie:
1. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01.
2. Segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na frakcje, które zostały szczegółowo opisane w dziale
II, rozdział II pkt 8 ppkt 2 lit. a–n SIWZ.
II. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z
późn.zm.). Szczegóły dotyczące wymogu zatrudnienia zostały opisane w SIWZ w oraz w projekcie umowy.
Powinno być:
Opis zamówienia:
I. Przedmiotem zamówienia jest:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania wskazanych w
opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu miasta i gminy Sztum w tym odpadów zebranych w punkcie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków w Sztumskim Polu, z zachowaniem
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolityDz.U. z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach(Dz.U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579, z 2020 r. poz. 150, 284, 322) oraz ustawy z dnia 27
kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019, poz. 1396), a także obowiązującym na terenie
miasta i gminy Sztum prawem miejscowym.
2. Zamówienie nie obejmuje zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy.
3. Zagospodarowanie odpadów ma zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz.
150,284) oraz zapisami planu gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1 do SIWZ tj. w projekcie umowy oraz
w załączniku nr 2 do SIWZ tj. w szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 20
%wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych usług, jak usługi określone dla
zamówienia podstawowego w rozdziale III SIWZ w tym określonych w OPZ i projekcie umowy. Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w artykule 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zakresie:
1. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01.
2. Segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na frakcje, które zostały szczegółowo opisane w dziale
II, rozdział II pkt 8 ppkt 2 lit. a–n SIWZ.
II. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
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określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z
późn.zm.). Szczegóły dotyczące wymogu zatrudnienia zostały opisane w SIWZ w oraz w projekcie umowy.
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: nie dotyczy
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności za fakturę / Waga: 40
Cena - Waga: 60
Powinno być:
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji (odległość
siedziby Zamawiającego od instalacji) / Waga: 50
Cena - Waga: 50
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: nie dotyczy
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej
lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Powinno być:
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2020
Koniec: 31/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: nie dotyczy
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamiast:
Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN. Uregulowania dot. wadium określono
w dziale VII SIWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;
2) Zamawiający nie stosuje podstaw wykluczenia z art. art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;
3) Spełniają warunki udziału w postępowania.
Powinno być:
Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 17 000,00 PLN. Uregulowania dot. wadium o
kreślono w dziale VII SIWZ.
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2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;
2) Zamawiający nie stosuje podstaw wykluczenia z art. art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;
3) Spełniają warunki udziału w postępowania.
Numer sekcji: VI.1
Część nr: nie dotyczy
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Zamiast:
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Zamówienie będzie realizowane do 30.6.2021. Dlatego też na to zadanie/ zamówienie zostanie ogłoszone w
pierwszej połowie 2021 roku.
Powinno być:
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Zamówienie będzie realizowane do 31.03.2021. Dlatego też na to zadanie/ zamówienie zostanie ogłoszone na
przełomie 2020 / 2021 tj. koniec roku 2020 początek roku 2021.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: nie dotyczy
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału
Zamiast:
Data: 17/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: nie dotyczy
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/06/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 10:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
W sekcji IV.2.7) Warunki otwarcia ofert uległ zmianie tylko termin otwarcia ofert natomiast czas lokalny i miejsce
nie ulega zmianie.

