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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) PL

Oficjalna nazwa: Gmina Białe Błota

Adres pocztowy: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7
Miejscowość: Białe Błota

Kod pocztowy: 86-005

Punkt kontaktowy: Referat Ochrony Środowiska

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 523239090

Osoba do kontaktów: Jadwiga Tomaszewska, Beata Czarnolewska, Magdalena Wajchert
E-mail: beata.czarnolewska@bialeblota.pl

Faks: +48 523239080

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.bip.bialeblota.pl/?
app=przetargi
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Białe Błota - Sektor Nr II
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi na terenie Gminy Białe Błota – Sektor Nr I, polegającej na
odbiorze z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów
pochodzących z nieruchomości stanowiących własność właścicieli nieruchomości wymienionych w załączniku
nr 4 do umowy oraz transporcie odpadów do jednej z RIPOK wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami
Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023( Uchwała Nr
XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 24.09.2012r) dla regionu 5 w tym do
Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Spółka z o.o. w Bydgoszczy z którym
Gmina Białe Błota ma zawarte porozumienie z dnia 15.06.2012 r. Nr SG 0310.11.2012.
Odpady objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone do odbioru zostały sklasyfikowane zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001
r. Nr 112, poz. 1206 ze zm.) i mieszczą się w grupie oznaczonej kodem: 20 – odpady komunalne łącznie z
frakcjami gromadzonymi selektywnie i 15 – odpady opakowaniowe.
Ogólna charakterystyka Gminy Białe Błota - Sektor Nr II w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów:
ok. 8.500 mieszkańców
Wykaz miejscowości:
Łochowo, Łochowice, Lisi ogon, Drzewce, Murowaniec, Lipniki, Kruszyn Krajeński (ul. Łochowska, Usługowa,
Szosa Szubińska – lewa strona nr. parzyste, Kolejowa, Wjazdowa, Wyjazdowa).
Liczba gospodarstw domowych – ok. 2.125, w tym:
-liczba budynków jednorodzinnych – 2.125
-liczba budynków wielolokalowych - brak
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
90513100
90511000
90512000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
I.2710.13.2013.ZP1
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_ugbb
Dane referencyjne ogłoszenia: 2013-044737 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 066-110570 z dnia: 04/04/2013 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
02/04/2013 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Wiedza i doświadczenie.
Wiedza i doświadczenie.
III.2.3)
Warunek udziału w postępowaniu
Warunek udziału w postępowaniu
będzie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich
wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat przed dniem wszczęcia
3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie
postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres
zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
prowadzenia działalności jest
krótszy, to w tym okresie, wykonywał krótszy, to w tym okresie, wykonywał
usługi odpowiadające swoim
usługi odpowiadające swoim
rodzajem usłudze stanowiącej
rodzajem usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia, w ramach
przedmiot zamówienia, w ramach
których Wykonawca odbierał
których Wykonawca odbierał
odpady komunalne zmieszane
odpady komunalne zmieszane
od mieszkańców nieruchomości
od mieszkańców nieruchomości
w ilości co najmniej 4000 Mg/
w ilości co najmniej 4000 Mg/
rok oraz odpady komunalne
rok oraz odpady komunalne
gromadzone selektywnie (np.
gromadzone selektywnie (np.
papier, szkło, makulatura, plastik)
papier, szkło, makulatura, plastik)
w ilości co najmniej 600 Mg/rok.
w ilości co najmniej 600 Mg/rok.
Na potwierdzenie powyższego,
Na potwierdzenie powyższego,
Wykonawca winien załączyć
Wykonawca winien załączyć
dokumenty potwierdzające odbiór
dokumenty potwierdzające odbiór
odpadów komunalnych, np.
odpadów komunalnych, np.
sprawozdanie M-09 o wywozie
sprawozdanie M-09 o wywozie
i unieszkodliwianiu odpadów,
i unieszkodliwianiu odpadów,
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sprawozdanie G-06 o surowcach
sprawozdanie G-06 o surowcach
wtórnych, roczne sprawozdanie
wtórnych, roczne sprawozdanie
o wytwarzanych odpadach i o
o wytwarzanych odpadach i o
gospodarowaniu odpadami. Należy gospodarowaniu odpadami. Należy
również dołączyć co najmniej dwa również dołączyć co najmniej dwa
dokumenty, potwierdzające że
dokumenty, potwierdzające że
usługi polegające na odbiorze
usługi polegające na odbiorze
odpadów komunalnych od
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z rejonów właścicieli nieruchomości z rejonów
zabudowy wielorodzinnej, np.
zabudowy wielorodzinnej, np.
spółdzielni mieszkaniowych
spółdzielni mieszkaniowych
lub wspólnot mieszkaniowych
lub wspólnot mieszkaniowych
obejmujących co najmniej 6 lokali
obejmujących co najmniej 6 lokali
mieszkalnych, zostały wykonane
mieszkalnych, zostały wykonane
lub są wykonywane terminowo i z
lub są wykonywane terminowo i z
należytą starannością.
należytą starannością.
W przypadku wykonania usług,
W przypadku wykonania usług,
których wartość jest wyrażona w
których wartość jest wyrażona w
innej walucie niż PLN, walutę te
innej walucie niż PLN, walutę te
należy przeliczyć na PLN według
należy przeliczyć na PLN według
kursu NBP na dzień ogłoszenia w
kursu NBP na dzień ogłoszenia w
Dzienniku Wspólnot Europejskich
Dzienniku Wspólnot Europejskich
ogłoszenia o zamówieniu. Kurs
ogłoszenia o zamówieniu. Kurs
walut należy ustalać według tabeli walut należy ustalać według tabeli
kursów średnich walut obcych
kursów średnich walut obcych
opublikowanego na stronie www.
opublikowanego na stronie www.
nbp.pl.
nbp.pl.
Wykonawca może polegać na
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub
do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych
zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących z
charakteru prawnego łączących z
nim stosunków. Wykonawca w takiej nim stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, że będzie
Zamawiającemu, że będzie
dysponował zasobami niezbędnymi dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełnienia tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku
zostanie dokonana wg formuły:
zostanie dokonana wg formuły:
spełnia – nie spełnia.
spełnia – nie spełnia.
Potencjał techniczny oraz osoby
Potencjał techniczny oraz osoby
zdolne do wykonywania zamówienia. zdolne do wykonywania zamówienia.
Warunek udziału w postępowaniu
Warunek udziału w postępowaniu
zostanie uznany za spełniony na
zostanie uznany za spełniony na
podstawie złożonego oświadczenia z podstawie złożonego oświadczenia z
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik
nr 3 do SIWZ). Zamawiający
nr 3 do SIWZ). Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli
uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca:
Wykonawca:
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a)będzie dysponował bazą
a)będzie dysponował bazą
magazynowo – transportową
magazynowo – transportową
usytuowaną na terenie Gminy Białe usytuowaną na terenie Gminy Białe
Błota lub w odległości nie większej Błota lub w odległości nie większej
niż 60 km od granic tej gminy.
niż 60 km od granic tej gminy.
- baza powinna być usytuowana
- baza powinna być usytuowana
na terenie, do którego Wykonawca na terenie, do którego Wykonawca
posiada tytuł prawny, teren bazy
posiada tytuł prawny, teren bazy
musi być zabezpieczony w sposób musi być zabezpieczony w sposób
uniemożliwiający wstęp osobom
uniemożliwiający wstęp osobom
nieupoważnionym.
nieupoważnionym.
- miejsce do parkowania pojazdów - miejsce do parkowania pojazdów
na terenie bazy powinno być
na terenie bazy powinno być
zabezpieczone przed emisją
zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu.
zanieczyszczeń do gruntu.
Na terenie bazy muszą być
Na terenie bazy muszą być
zabezpieczone miejsca do
zabezpieczone miejsca do
magazynowania selektywnie
magazynowania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych, zebranych odpadów komunalnych,
które będą zabezpieczone
które będą zabezpieczone
przed emisją zanieczyszczeń
przed emisją zanieczyszczeń
do gruntu oraz zabezpieczone
do gruntu oraz zabezpieczone
przed działaniem czynników
przed działaniem czynników
atmosferycznych.
atmosferycznych.
- teren bazy magazynowo - teren bazy magazynowo transportowej musi być wyposażony transportowej musi być wyposażony
w urządzenia lub systemy
w urządzenia lub systemy
zapewniające zagospodarowanie
zapewniające zagospodarowanie
wód opadowych i ścieków
wód opadowych i ścieków
przemysłowych, pochodzących z
przemysłowych, pochodzących z
terenu bazy zgodnie z wymaganiami terenu bazy zgodnie z wymaganiami
określonymi w przepisach ustawy
określonymi w przepisach ustawy
Prawo wodne.
Prawo wodne.
- baza magazynowo – transportowa - baza magazynowo – transportowa
musi być wyposażona w: miejsca
musi być wyposażona w: miejsca
przeznaczone do parkowania
przeznaczone do parkowania
pojazdów, pomieszczenie socjalne pojazdów, pomieszczenie socjalne
dla pracowników odpowiadające
dla pracowników odpowiadające
ilości zatrudnionych osób,
ilości zatrudnionych osób,
miejsca do magazynowania
miejsca do magazynowania
selektywnie zebranych odpadów
selektywnie zebranych odpadów
z grupy odpadów komunalnych,
z grupy odpadów komunalnych,
legalizowaną samochodową
legalizowaną samochodową
wagę najazdową – w przypadku
wagę najazdową – w przypadku
gdy na terenie bazy następuje
gdy na terenie bazy następuje
magazynowanie odpadów.
magazynowanie odpadów.
- na terenie bazy powinny znajdować - na terenie bazy powinny znajdować
się także: punkt bieżącej konserwacji się także: punkt bieżącej konserwacji
i naprawy pojazdów, miejsca do
i naprawy pojazdów, miejsca do
mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile
czynności te nie będą wykonywane czynności te nie będą wykonywane
przez uprawnione podmioty
przez uprawnione podmioty
zewnętrzne poza terenem bazy).
zewnętrzne poza terenem bazy).
Na terenie bazy muszą znajdować Na terenie bazy muszą znajdować
się urządzenia do selektywnego
się urządzenia do selektywnego
gromadzenia odpadów komunalnych gromadzenia odpadów komunalnych
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przed ich transportem do miejsc
przed ich transportem do miejsc
przetwarzania.
przetwarzania.
b) będzie dysponował co najmniej: b) będzie dysponował co najmniej:
2 pojazdami przystosowanymi
2 pojazdami przystosowanymi
do odbierania zmieszanych
do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych, 2 pojazdami odpadów komunalnych, 2 pojazdami
przystosowanymi do odbierania
przystosowanymi do odbierania
selektywnie zbieranych odpadów
selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych, 1 pojazdem do
komunalnych, 1 pojazdem do
odbierania odpadów bez funkcji
odbierania odpadów bez funkcji
kompaktującej.
kompaktującej.
- pojazdy te muszą być trwale i
- pojazdy te muszą być trwale i
czytelnie oznakowane w widocznym czytelnie oznakowane w widocznym
miejscu nazwą firmy oraz danymi
miejscu nazwą firmy oraz danymi
teleadresowymi podmiotu
teleadresowymi podmiotu
odbierającego odpady komunale od odbierającego odpady komunale od
właścicieli nieruchomości.
właścicieli nieruchomości.
- pojazdy muszą posiadać
- pojazdy muszą posiadać
konstrukcję zabezpieczającą
konstrukcję zabezpieczającą
przed rozwiewaniem i rozpylaniem przed rozwiewaniem i rozpylaniem
przewożonych odpadów oraz
przewożonych odpadów oraz
minimalizującą oddziaływanie
minimalizującą oddziaływanie
czynników atmosferycznych na
czynników atmosferycznych na
odpady.
odpady.
- pojazdy muszą być wyposażone
- pojazdy muszą być wyposażone
w system monitoringu bazującego w system monitoringu bazującego
na systemie pozycjonowania
na systemie pozycjonowania
satelitarnego umożliwiające trwałe satelitarnego umożliwiające trwałe
zapisywanie, przechowywanie i
zapisywanie, przechowywanie i
odczytywanie danych o położeniu
odczytywanie danych o położeniu
pojazdu i miejscach postoju oraz
pojazdu i miejscach postoju oraz
czujników zapisujących dane o
czujników zapisujących dane o
miejscach wyładunku odpadów
miejscach wyładunku odpadów
umożliwiających weryfikację tych
umożliwiających weryfikację tych
danych przez Zamawiającego.
danych przez Zamawiającego.
Pojazdy muszą być wyposażone
Pojazdy muszą być wyposażone
w narzędzia lub urządzenia
w narzędzia lub urządzenia
umożliwiające sprzątanie terenu po umożliwiające sprzątanie terenu po
opróżnieniu pojemników.
opróżnieniu pojemników.
Wykonawca jest zobowiązany
Wykonawca jest zobowiązany
do wykazania podstawy do
do wykazania podstawy do
dysponowania wyżej opisanymi
dysponowania wyżej opisanymi
pojazdami poprzez złożenie
pojazdami poprzez złożenie
odpowiedniego oświadczenia –
odpowiedniego oświadczenia –
załącznik nr 6 do SIWZ.
załącznik nr 6 do SIWZ.
c) Wykonawca zobowiązany będzie c) Wykonawca w ramach przedmiotu
do zaoferowania, a na wniosek i
zamówienia zobowiązany będzie
koszt właściciela nieruchomości
do wyposażenia wszystkich
dostarczenia i ustawienia na
nieruchomości zamieszkałych w
terenie nieruchomości pojemników pojemniki na odpady .
na odpady na czas realizacji
Będzie również zobowiązany do
przedmiotowego zamówienia.
dostarczenia każdemu właścicielowi
Będzie również zobowiązany do
nieruchomości bez dodatkowej
dostarczenia każdemu właścicielowi opłaty kompletu worków do
nieruchomości bez dodatkowej
selektywnego gromadzenia odpadów
opłaty kompletu worków do
(dot. zabudowy jednorodzinnej i
selektywnego gromadzenia odpadów wielolokalowej do 7 lokali włącznie):
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(dot. zabudowy jednorodzinnej i
- 8 sztuki na odpady segregowane
wielolokalowej do 7 lokali włącznie): suche,
- 4 sztuki na odpady segregowane - 3 sztuki na szkło,
suche,
- 8 sztuki na odpady zielone.
- 3 sztuki na szkło,
Wykonawca dostarczy pojemniki i
- 2 sztuki na odpady zielone.
worki nie później niż do 1 lipca 2013
Wykonawca dostarczy pojemniki i
r.
worki nie później niż do 1 lipca 2013 W trakcie realizacji umowy
r.
Wykonawca zobowiązany będzie na
W trakcie realizacji umowy
wniosek właściciela nieruchomości
Wykonawca zobowiązany będzie
do wyposażenia nieruchomości w
na wniosek i koszt właściciela
odpowiednie pojemniki. Dotyczy
nieruchomości do wyposażenia
to m. in. sytuacji zmiany ilości
nieruchomości w odpowiednie
pojemników na danej nieruchomości,
pojemniki. Dotyczy to m. in. sytuacji bądź nowych nieruchomości jeżeli
zmiany ilości pojemników na danej pojawią się w trakcie realizacji
nieruchomości, bądź nowych
zamówienia.
nieruchomości jeżeli pojawią się w W trakcie realizacji umowy
trakcie realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie
W trakcie realizacji umowy
bez dodatkowej opłaty do bieżącego
Wykonawca zobowiązany będzie
dostarczania właścicielom
bez dodatkowej opłaty do bieżącego nieruchomości nowych worków
dostarczania właścicielom
do selektywnej zbiórki odpadów
nieruchomości nowych worków
komunalnych w ilości i rodzaju
do selektywnej zbiórki odpadów
odpowiadającym liczbie i rodzajowi
komunalnych w ilości i rodzaju
worków odebranych z terenu danej
odpowiadającym liczbie i rodzajowi nieruchomości.
worków odebranych z terenu danej Jeśli podczas odbierania odpadów
nieruchomości.
dojdzie do uszkodzenia lub
Jeśli podczas odbierania odpadów zniszczenia z winy Wykonawcy
dojdzie do uszkodzenia lub
pojemników, Wykonawca w trakcie
zniszczenia z winy Wykonawcy
realizacji zamówienia zobowiązany
pojemników, Wykonawca w trakcie będzie do dodatkowego dostarczenia
realizacji zamówienia zobowiązany pojemników na swój koszt.
będzie do dodatkowego dostarczenia Do zbierania odpadów komunalnych
pojemników na swój koszt.
mogą być stosowane pojemniki i
Do zbierania odpadów komunalnych worki odpowiadające obowiązującym
mogą być stosowane pojemniki i
normom o pojemnościach
worki odpowiadające obowiązującym i oznakowaniu zgodnym z
normom o pojemnościach
Regulaminem utrzymania czystości
i oznakowaniu zgodnym z
i porządku na terenie Gminy Białe
Regulaminem utrzymania czystości Błota.
i porządku na terenie Gminy Białe
Wykonawca w tym zakresie składa
Błota.
odpowiednie oświadczenie w
Wykonawca w tym zakresie składa formularzu ofertowym – załącznik nr
odpowiednie oświadczenie w
1 do SIWZ.
formularzu ofertowym – załącznik nr Ocena spełnienia tych warunków
1 do SIWZ.
zostanie dokonana wg formuły:
Ocena spełnienia tych warunków
spełnia – nie spełnia.
zostanie dokonana wg formuły:
spełnia – nie spełnia.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:

Powinno być:
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/04/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-047081
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