
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy

Lubraniec

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: 2022/BZP 00110183

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00101922/01

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

Przed zmianą: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w Gminie Lubraniec, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach,

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00110183 z dnia 2022-04-05

2022-04-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



b) posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkt w opakowaniach i gospodarujących
odpadami, prowadzony przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 77 ze zm.).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę co najmniej 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, zrealizował co najmniej 1 usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych realizowaną przez okres ciągły
trwający min. 8 m-cy, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, że w przypadku usług
realizowanych powyższy warunek realizacji umowy przez okres min. 8 m-cy i o wartości nie mniejszej niż 2000.000,00 zł
winien być spełniony na dzień składania ofert; 
b) dysponuje co najmniej: 1 pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 1 pojazdem
przystosowanym do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez
funkcji kompaktującej.
Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi
podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję
zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników
atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu
po opróżnianiu pojemników.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w Gminie Lubraniec, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach,
b) posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkt w opakowaniach i gospodarujących
odpadami, prowadzony przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 77 ze zm.).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę co najmniej 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, zrealizował co najmniej 1 usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych realizowaną przez okres ciągły
trwający min. 8 m-cy, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, że w przypadku usług
realizowanych, powyższy warunek realizacji umowy przez okres min. 8 m-cy i o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł
brutto, winien być spełniony na dzień składania ofert; 
b) dysponuje co najmniej: 1 pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 1 pojazdem
przystosowanym do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez
funkcji kompaktującej.
Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi
podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję
zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników
atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu
po opróżnianiu pojemników.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
2022-04-07 10:00

Po zmianie: 
2022-04-08 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-04-07 11:00

Po zmianie: 
2022-04-08 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-05-06

Po zmianie: 
2022-05-07
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