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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Powiat Suski
ul. Kościelna 5b
Sucha Beskidzka
34-200
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Grzybek
Tel.: +48 338757920
E-mail: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl
Faks: +48 338741552
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatsuski.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.powiatsuski.pl/starostwo/przetargi
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Unieszkodliwianie i transport do 2000 Mg odpadów zawierających azbest (w tym demontaż około 1400 Mg) z
około 798 budynków mieszkalnych położonych na terenie Powiatu Suskiego w latach 2018-2020
Numer referencyjny: WZ.272.21.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
90650000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest unieszkodliwianie i transport odpadów zawierających azbest w łącznej ilości
ok. 2000 Mg z około 798 budynków mieszkalnych (2018 – 268 budynków, 2019 – 266 budynków, 2020 – 266
budynków) położonych na terenie Powiatu Suskiego w latach 2018 – 2020. Usługa może być wykonana w
dwóch wariantach, zależnych od zapotrzebowania:
1) transport i unieszkodliwianie do 600 Mg odpadów zawierających azbest, bez procesu ich demontażu;
2) transport, unieszkodliwianie do 1400 Mg odpadów zawierających azbest, z procesem demontażu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: powiatsuski
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-122053
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 155-356257
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/08/2018
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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia- wadium
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest unieszkodliwianie i transport odpadów zawierających azbest w łącznej
ilościok. 2 000 Mg z około 798 budynków mieszkalnych (2018 – 268 budynków, 2019 – 266 budynków, 2020
– 266budynków) położonych na terenie Powiatu Suskiego w latach 2018-2020. Usługa może być wykonana w
dwóchwariantach, zależnych od zapotrzebowania:
1) transport i unieszkodliwianie do 600 Mg odpadów zawierających azbest, bez procesu ich demontażu;
2) transport, unieszkodliwianie do 1400 Mg odpadów zawierających azbest, z procesem demontażu.
Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu: Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych
źródełenergii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego – AZBESTw
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ośPriorytetowa
5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami. Poddziałanie5.2.2.
Gospodarka odpadami - spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności wykonanie następujących czynności:
1) dostarczenie do miejsca demontażu worków big bag nie później niż w terminie 7 dni od daty
przekazaniainformacji o lokalizacji miejsca przez Zamawiającego,
2) zabezpieczenie i oznaczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
3) zabezpieczenie osób przebywających na terenie magazynowania odpadów, w tym pracowników
orazzapewnienia bezpieczeństwa, w tym chemicznego i ekologicznego,
4) demontaż pokrycia dachowego (tam gdzie go przewidziano),
5) przygotowanie do transportu, ważenie odpadów w miejscu załadunku odpadów, załadunek
odpadówi transport odpadów wraz z odpowiednim oznaczeniem zbieranych odpadów, jak i środków
transportuwymaganym przepisami prawa,
6) identyfikacja zmagazynowanych odpadów,
7) poddanie odpadów przetworzeniu zgodnie z hierarchią określoną przepisami ustawy o odpadach
(bądźprzekazania odpadów zawierających azbest do uprawnionych podmiotów prowadzących działalność w
zakresiejego przetwarzania),
8) uporządkowania terenu, dokumentowania wykonanych prac, w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Prowadzenie procesu transportu odpadów powinno następować bez magazynowania odpadów
pozanieruchomością objętą umową, w szczególności po ich odebraniu z miejsca wytworzenia
8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzpdotychczasowemu Wykonawcy. Zamówienia będą polegały na wykonaniu podobnych prac jak w
zamówieniupodstawowym, tj. transporcie, unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z procesem
demontażu lub bezdemontażu. Wartość tych zamówień do 60 % wartości zamówienia podstawowego.
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie badania, czy
wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki działu wpostępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
Pozostałe informacje w SIWZ i załącznikach do SIWZ.
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia
tysięcyzłotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
bankowyzamawiającego: 31 2030 0045 1110 0000 0155 1450 (Bank BGŻ BNP Paribas S.A.),
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na
rachunkubankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Pozostałe informacje w SIWZ
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest unieszkodliwianie i transport odpadów zawierających azbest w łącznej ilości
ok. 2 000 Mg z około 798 budynków mieszkalnych (2018 – 268 budynków, 2019 – 266 budynków, 2020 –
266budynków) położonych na terenie Powiatu Suskiego w latach 2018-2020. Usługa może być wykonana w
dwóch wariantach, zależnych od zapotrzebowania:
1) transport i unieszkodliwianie do 600 Mg odpadów zawierających azbest, bez procesu ich demontażu;
2) transport, unieszkodliwianie do 1400 Mg odpadów zawierających azbest, z procesem demontażu.
Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu: Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł
energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego – AZBESTw
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ośPriorytetowa
5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami. Poddziałanie5.2.2.
Gospodarka odpadami - spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności wykonanie następujących czynności:
1) dostarczenie do miejsca demontażu worków big bag nie później niż w terminie 7 dni od daty przekazania
informacji o lokalizacji miejsca przez Zamawiającego,
2) zabezpieczenie i oznaczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
3) zabezpieczenie osób przebywających na terenie magazynowania odpadów, w tym pracowników oraz
zapewnienia bezpieczeństwa, w tym chemicznego i ekologicznego,
4) demontaż pokrycia dachowego (tam gdzie go przewidziano),
5) przygotowanie do transportu, ważenie odpadów w miejscu załadunku odpadów, załadunek odpadówi
transport odpadów wraz z odpowiednim oznaczeniem zbieranych odpadów, jak i środków transportu
wymaganym przepisami prawa,
6) identyfikacja zmagazynowanych odpadów,
7) poddanie odpadów przetworzeniu zgodnie z hierarchią określoną przepisami ustawy o odpadach (bądź
przekazania odpadów zawierających azbest do uprawnionych podmiotów prowadzących działalność w zakresie
jego przetwarzania),
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8) uporządkowania terenu, dokumentowania wykonanych prac, w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Prowadzenie procesu transportu odpadów powinno następować bez magazynowania odpadów poza
nieruchomością objętą umową, w szczególności po ich odebraniu z miejsca wytworzenia
8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
dotychczasowemu Wykonawcy. Zamówienia będą polegały na wykonaniu podobnych prac jak w zamówieniu
podstawowym, tj. transporcie, unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z procesem demontażu lub bez
demontażu. Wartość tych zamówień do 60 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie badania, czy
wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki działu w postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
Pozostałe informacje w SIWZ i załącznikach do SIWZ.
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
zamawiającego: 31 2030 0045 1110 0000 0155 1450 (Bank BGŻ BNP Paribas S.A.),
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku
bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Pozostałe informacje w SIWZ
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
wersy od 1-20 punktu 1.3 w sekcji III (pozostała treść sekcji III pkt 1.3.opublikowana w ogłoszeniu pozostaje bez
zmian):
"Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.3.1 zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy:
1.3.1.1 zdolność zawodowa:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed
upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie – wykonał
conajmniej 2 umowy związane z transportem i unieszkodliwianiem azbestu lub wyrobów zawierających azbest
owartości nie mniejszej niż: 300 000,00 PLN brutto każda.
Za jedną umowę będzie uważana także umowa ramowa lub wiele zleceń realizowanych na rzecz
jednegopodmiotu, pod warunkiem zgodności z treścią warunku co do ich przedmiotu, okresu realizacji
(wszystkiezlecenia muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 2 lata) i wartości.
1.3.1.2. zdolność techniczna
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca,który:
Wykaże dysponowanie minimum 2 pojazdami do przewozu odpadów zawierających azbest,
spełniającyminormę emisji spalin min.Euro IV (lub równoważna),o ładowności od 1,5 do 3 ton, przystosowanymi
doporuszania się wąskich ulicach, w terenie górzystym.
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1.3.2 wykształcenie,kwalifikacje zawodowe,doświadczenie,potencjału technicznego wykonawcy lub
osóbskierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: dysponuje min.3 osobami
zatrudnionymiw pełnym wymiarze czasu, które posiadają kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej 6-cio
miesięcznedoświadczenie w zakresie unieszkodliwiania i transportu odpadów zawierających azbest."
Powinno być:
wersy od 1-20 punktu 1.3 w sekcji III (pozostała treść sekcji III pkt 1.3.opublikowana w ogłoszeniu pozostaje bez
zmian):
"Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.3.1 zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy:
1.3.1.1 zdolność zawodowa:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed
upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie – wykonał
conajmniej 2 umowy związane z transportem i unieszkodliwianiem azbestu lub wyrobów zawierających azbest
owartości nie mniejszej niż: 300 000,00 PLN brutto każda.
Za jedną umowę będzie uważana także umowa ramowa lub wiele zleceń realizowanych na rzecz
jednegopodmiotu, pod warunkiem zgodności z treścią warunku co do ich przedmiotu, okresu realizacji
(wszystkiezlecenia muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 2 lata) i wartości.
1.3.1.2. zdolność techniczna
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca,który:
wykaże dysponowanie minimum 2 pojazdami do przewozu odpadów zawierających azbest, spełniającymi
normę emisji spalin min. Euro IV (lub równoważna), przystosowanymi do poruszania się wąskich ulicach, w
terenie górzystym..
1.3.2 wykształcenie,kwalifikacje zawodowe,doświadczenie,potencjału technicznego wykonawcy lub
osóbskierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: dysponuje min.3 osobami
zatrudnionymiw pełnym wymiarze czasu, które posiadają kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej 6-cio
miesięcznedoświadczenie w zakresie unieszkodliwiania i transportu odpadów zawierających azbest."
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 29/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/08/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 11/09/2018
Czas lokalny: 11:00
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VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

