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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Iłża
Rynek 11
Iłża
27-100
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Kaleta, Teodora Luba
Tel.: +48 3412228
E-mail: srodowisko@ilza.pl
Faks: +48 6163300
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ilza.ornet.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Iłża
Numer referencyjny: RGN.271.1.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Iłża. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 8 do SIWZ „Opis przedmiotu
zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UMIlza
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-132369
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 186-380989
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 25/09/2017
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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: III.1.3
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w
zakresie dysponowania:
1) Doświadczeniem:
Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę odbioru
odpadów komunalnych w sposób ciągły przez okres minimum 6 miesięcy o łącznej masie minimum 1 000 Mg z
terenu zamieszkałego przez minimum 10 000 osób.
2) Następującymi urządzeniami:
a) dysponują bazą magazynowo – transportową, do której wykonawca posiada tytuł prawny, spełniającą
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) co najmniej trzema samochodami specjalistycznymi, bezpylnymi, z funkcją kompaktującą, w tym co najmniej
dwoma pojazdami wyposażonymi w silniki spełniające normy EURO 4,
c) co najmniej trzema samochodami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie bez funkcji kompaktującej, d) co najmniej jednym samochodem małogabarytowym przystosowanym
do odbioru odpadów komunalnych z
posesji o utrudnionym dojeździe (wąskie, gruntowne drogi),
e) co najmniej jednym pojazdem do odbioru odpadów komunalnych z zabudową hakową z żurawiem
samochodowym,
f) co najmniej jednym pojazdem do odbioru przeterminowanych leków z aktualnymi dokumentami
uprawniającymi do ich odbioru.
Pojazdy powinny być we właściwym stanie technicznym i prawidłowo oznakowane oraz wyposażone w system:
— monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie,
przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów – umożliwiającego
weryfikację tych danych,
— czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów – umożliwiający weryfikację tych danych.
W/w pojazdy muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3) Następującymi osobami:
W trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie dysponował minimum jedną osobą o
odpowiednich kwalifikacjach do nadzoru w zakresie zgodności stosowania europejskich norm zarządzania
środowiskiem podczas realizacji przedmiotu zamówienia oraz minimum czterema kierowcami posiadającymi
uprawnienia do kierowania i obsługi pojazdów opisanych w punkcie 5.1.3. ppkt 2 lit b-f.
Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących
następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonywanie usługi objętej zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ czyli tzw. pracowników
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fizycznych – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu
pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie
o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę
wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 10 wzoru
umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w
zakresie dysponowania:
1) Doświadczeniem:
Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę odbioru
odpadów komunalnych w sposób ciągły przez okres minimum 6 miesięcy o łącznej masie minimum 1 000 Mg z
terenu zamieszkałego przez minimum 10 000 osób.
2) Następującymi urządzeniami:
a) dysponują bazą magazynowo – transportową, do której wykonawca posiada tytuł prawny, spełniającą
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) co najmniej trzema samochodami specjalistycznymi, bezpylnymi, z funkcją kompaktującą, w tym co najmniej
dwoma pojazdami wyposażonymi w silniki spełniające normy EURO 4,
c) co najmniej trzema samochodami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie bez funkcji kompaktującej, d) co najmniej jednym samochodem małogabarytowym przystosowanym
do odbioru odpadów komunalnych z
posesji o utrudnionym dojeździe (wąskie, gruntowne drogi),
e) co najmniej jednym pojazdem do odbioru odpadów komunalnych z zabudową hakową z żurawiem
samochodowym,
Pojazdy powinny być we właściwym stanie technicznym i prawidłowo oznakowane oraz wyposażone w system:
— monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie,
przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów – umożliwiającego
weryfikację tych danych,
— czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów – umożliwiający weryfikację tych danych.
W/w pojazdy muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3) Następującymi osobami:
W trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie dysponował minimum jedną osobą o
odpowiednich kwalifikacjach do nadzoru w zakresie zgodności stosowania europejskich norm zarządzania
środowiskiem podczas realizacji przedmiotu zamówienia oraz minimum czterema kierowcami posiadającymi
uprawnienia do kierowania i obsługi pojazdów opisanych w punkcie 5.1.3. ppkt 2 lit b-f.
Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących
następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonywanie usługi objętej zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ czyli tzw. pracowników
fizycznych – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu
pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie
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o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę
wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 10 wzoru
umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

