
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Transport odpadu o kodzie 19 12 12 dla RZUOK w Machnacz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910041776

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Komunalna 4

1.4.2.) Miejscowość: Włocławek

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.4.7.) Numer telefonu: 54 412 18 05

1.4.8.) Numer faksu: 54 412 18 04

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: saniko@saniko.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: saniko.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka odpadami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00086171/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-06-17 12:03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00080700/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
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Przed zmianą: 
O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego,
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) aktualną licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydaną na
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 919);
b) aktualny wpis do rejestru wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779), w zakresie transportu odpadu o kodzie 19 12 12 - inne
odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) pochodzące z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
min. 200.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych usług, 1 usługę związaną z odbiorem i transportem odpadów o
kodzie 19 12 12 o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto, wykonywaną w ramach jednej
umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że te
usługi zostały wykonane należycie;
b) posiada min. 2 samochody ciężarowe samowyładowcze o pojemności skrzyni ładunkowej nie
mniejszej niż 90 m3 i ładowności nie mniejszej niż 24 Mg.

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego,
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) aktualną licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydaną na
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 919);
b) aktualny wpis do rejestru wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779), w zakresie transportu odpadu o kodzie 19 12 12 - inne
odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) pochodzące z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
min. 200.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
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a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych usług, 1 usługę związaną z odbiorem i transportem
odpadów o kodzie 19 12 12 lub inny o podobnym charakterze, transportowanym luzem, o
wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto, wykonaną/ wykonywaną w ramach jednej
umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że te
usługi zostały wykonane należycie. Uwaga: w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych, powyższy warunek zostanie uznany jeżeli wartość wykonywanej usługi do dnia
składania ofert jest wartością nie mniejszą niż 200.000,00 zł brutto;
b) posiada min. 2 samochody ciężarowe samowyładowcze o pojemności skrzyni ładunkowej nie
mniejszej niż 90 m3 i ładowności nie mniejszej niż 24 Mg.
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