Błonie, 17.11.2021 r.

WZP.271.13.2021

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 2 w
związku z art. 132-139 ustawy Pzp
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne gromadzonych przez Zakład Usług Komunalnych na placu przeładunku w Błoniu przy ulicy Towarowej
5 odbieranych z terenów niezamieszkałych.
Działając zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. ( Dz.
U. z 2021 r., poz. 1129) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:
I. Rozdz. IV. Opis przedmiotu zamówienia pkt 1.:
Było:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
zagospodarowanie wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych,
w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji,
przekazywanych do składowania, zgodnie z:



Przepisami ustawy dnia 11 września 2019r. r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2021.1129) zwanej dalej ustawą,
 Postanowienia niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ
 Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz.U. 2021 poz. 888), zwanej dalej ustawą „u.p.c.g.”
 Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2021 poz.779),
 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2020 poz.1219 ze zm.).
 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(Dz.U.2013 poz.122)
 Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu
obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
 odpadów komunalnych (Dz.U. 2021 poz.1530)
 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. 2017
poz.2412),
 Rozporządzeniem Ministra Środowiska a dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. 2009r., nr 104 poz.868),
 Obowiązującymi zapisami prawa miejscowego,
 Innymi przepisami niezbędnymi do realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia.
Bieżąca dostawa odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i segregowanych będzie odbywała się
przy pomocy kontenerów o pojemności około 30 m ³ ładownych na placu przeładunku sprzętem Zakładu
Usług Komunalnych.
Kontenery z odpadami kierowane będą do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Wykonawca zapewni zagospodarowanie odpadów osobno odpady zmieszane w ilości około700 Mg,
osobno odpadów segregowanych w ilości około 300 Mg w okresie obowiązywania umowy.
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Wykonawca zapewni:
 Zagospodarowanie albo zagospodarowanie i odbiór niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów
komunalnych ( kod 200301 )
 Zagospodarowanie albo zagospodarowanie i odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych
( kod 200101, 200102, 200110, 200111, 200139, 200140
 Zagospodarowanie albo zagospodarowanie i odbiór odpadów niebezpiecznych typu akumulatory,
baterie itp.
 Zagospodarowanie albo zagospodarowanie i odbiór odpadów o kodzie 15 01 odpady
opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
 Zagospodarowanie albo zagospodarowanie i odbiór odpadów biodegradowalnych (kod 200201).
 Zagospodarowanie albo zagospodarowanie i odbiór betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i
remontów (kod 170101)
 Zagospodarowanie albo zagospodarowanie i odbiór zmieszanych odpadów z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione
w 17 01 06 (kod 170107)
Wykonawca zapewni zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych dostarczonych przez ZUK do
RIPOK, albo wariantowo odbieranych przez Wykonawcę własnym transportem kontenerów z ul. Towarowej
5 w Błoniu.
Wykonawca wspólnie z ZUK podejmą działania zmierzające do zapewnienia procentowego
i wagowego odzysku i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Kontenery na odpady podstawia ZUK Błonie, załadunek do kontenera zapewnia ZUK.
Jest:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
zagospodarowanie wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych,
w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji,
przekazywanych do składowania, zgodnie z:













Przepisami ustawy dnia 11 września 2019r. r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2021.1129) zwanej dalej ustawą,
Postanowienia niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ
Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz.U. 2021 poz. 888), zwanej dalej ustawą „u.p.c.g.”
Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2021 poz.779),
Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2020 poz.1219 ze zm.).
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(Dz.U.2013 poz.122)
Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu
obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
odpadów komunalnych (Dz.U. 2021 poz.1530)
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. 2017
poz.2412),
Rozporządzeniem Ministra Środowiska a dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. 2009r., nr 104 poz.868),
Obowiązującymi zapisami prawa miejscowego,
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Innymi przepisami niezbędnymi do realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Bieżąca dostawa odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i segregowanych będzie odbywała się
przy pomocy kontenerów o pojemności około 30 m ³ ładownych na placu przeładunku sprzętem Zakładu
Usług Komunalnych.
Kontenery z odpadami kierowane będą do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Wykonawca zapewni zagospodarowanie odpadów osobno odpady zmieszane w ilości około700 Mg,
osobno odpadów segregowanych w ilości około 300 Mg w okresie obowiązywania umowy.
Wykonawca zapewni:
 Zagospodarowanie albo zagospodarowanie i odbiór niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów
komunalnych ( kod 200301 )
 Zagospodarowanie albo zagospodarowanie i odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych
( kod 200101, 200102, 200110, 200111, 200139, 200140
 Zagospodarowanie albo zagospodarowanie i odbiór odpadów niebezpiecznych typu akumulatory,
baterie itp.
 Zagospodarowanie albo zagospodarowanie i odbiór odpadów o kodzie 15 01 odpady
opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
 Zagospodarowanie albo zagospodarowanie i odbiór odpadów biodegradowalnych (kod 200201).
 Zagospodarowanie albo zagospodarowanie i odbiór betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i
remontów (kod 170101)
 Zagospodarowanie albo zagospodarowanie i odbiór zmieszanych odpadów z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione
w 17 01 06 (kod 170107)
Wykonawca zapewni zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych dostarczonych przez ZUK do
RIPOK, albo wariantowo odbieranych przez Wykonawcę własnym transportem kontenerów z ul. Towarowej
5 w Błoniu.
Wykonawca wspólnie z ZUK podejmą działania zmierzające do zapewnienia procentowego
i wagowego odzysku i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Kontenery na odpady podstawia ZUK Błonie, załadunek do kontenera zapewnia ZUK.
Wykonawca powinien przyjąć nie więcej niż 2% ilości odpadów wskazanych do zagospodarowania w SWZ
jako dowożone przez Niego i tylko w sytuacjach nie możliwych do przewidzenia przez Zamawiającego
(sytuacje awaryjne). Zgodnie z przedmiotem zamówienia dostawa odpadów będzie po stronie ZUK stąd też
waga i kryterium oceny ofert oparte na odległości do Instalacji Komunalnej.
II. Rozdz.VII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: pkt 1 ppkt 1.2.
Było:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa
w art. 112 ust.2 ustawy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu (na podstawie zapisów w rozdz. IV niniejszej SWZ, dotyczących
podstaw wykluczenia)
b) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobo wiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
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Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada:
 wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Błonia, o
którym mowa w art. 9b ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) w zakresie odpadów objętych przedmiotem
zamówienia;
 wpis
do
rejestru
podmiotów
wprowadzających
produkty,
produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez właściwego
Marszałka Województwa na postawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późniejszymi zmianami).
Jest:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa
w art. 112 ust.2 ustawy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu (na podstawie zapisów w rozdz. IV niniejszej SWZ, dotyczących
podstaw wykluczenia)
b) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobo wiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada:
 wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Błonia, o
którym mowa w art. 9b ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) w zakresie odpadów objętych przedmiotem
zamówienia;
 wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na
postawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z
późniejszymi zmianami).
 wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 11
września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1893 z późn. zm.),
 tytuł prawny do prowadzenia Instalacji Komunalnej (IK) na przyjmowanie odebranych od
właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (powstających z mechanicznej obróbki
odpadów), a w przypadku gdy Wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację
Instalacji Komunalnej – oświadczenie, potwierdzające stan faktyczny i tytuł prawny.
III. Rozdz. XII. Termin związania ofertą pkt1:
Było:
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 90 dni tj. do dnia 24.01.2022 r.
Jest:
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 90 dni tj. do dnia 02.03.2022 r.
IV. Rozdz. XIV. Sposób oraz termin składania ofert pkt 4.:
Było:
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4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 26.11.2021 r.
do godz. 10:00
Jest:
4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 03.12.2021 r.
do godz. 10:00
V. Rozdz. XV. Termin otwarcia ofert pkt 1.:
Było:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2021 r., o godzinie 12:00
Jest:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2021 r., o godzinie 12:00
VI. Rozdz. XVII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert pkt. 2.:
Było:
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona zgodnie z podanym wyżej kryteriami, z pośród ofert
zakwalifikowanych do oceny:
- Zamawiający stosować będzie ocenę punktową:
C - kryterium cenowe oceniane będzie na podstawie wzoru :
cena min.
--------------------------- x 60 pkt
max. ilość pkt 60,00
cena ocenianej oferty
C1 – cena dostawy i zagospodarowania jednej tony odpadów komunalnych zmieszanych
transportem ZUK
C2 – cena zagospodarowania jednej tony odpadów segregowanych dostarczonych transportem ZUK
Ke -kryterium ekonomiczne – odległość w kilometrach od punktu gromadzenia odpadów w Błoniu przy
ulicy Towarowej 5 do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Wykonawcy
Ofertom zostaną przyznane punkty za kryterium – w następujący sposób:
odległość do 20 km – 20 pkt
odległość od 21 km do 30 km - 15 pkt
odległość od 31 km do 40 km - 10 pkt
odległość powyżej 40 km - 0 pkt
Tpf - termin płatności za fakturę - 20% max ilość punktów- 20 pkt
Ofertom zostaną przyznane punkty za kryterium – w następujący sposób:
21 dni – 10 pkt
30 dni – 20 pkt
- Łączna liczba punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru
C+Ke+ Tpf = Łączna liczba punktów
UWAGA
- Wykonawca winien w formularzu oferty wpisać odległość w kilometrach od punktu gromadzenia
odpadów w Błoniu przy ulicy Towarowej 5 do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Wykonawcy oraz podać preferowany termin płatności za fakturę.
Liczba punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
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C+Ke+ Tpf = Liczba punktów
Jest:
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona zgodnie z podanym wyżej kryteriami, z pośród ofert
zakwalifikowanych do oceny:
- Zamawiający stosować będzie ocenę punktową:
C - kryterium cenowe oceniane będzie na podstawie wzoru :
cena min.
--------------------------- x 60 pkt
max. ilość pkt 60,00
cena ocenianej oferty
C1 – cena zagospodarowania jednej tony odpadów komunalnych zmieszanych
C2 – cena zagospodarowania jednej tony odpadów segregowanych dostarczonych transportem ZUK
Ke -kryterium ekonomiczne – odległość w kilometrach od punktu gromadzenia odpadów w Błoniu przy
ulicy Towarowej 5 do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Wykonawcy
Ofertom zostaną przyznane punkty za kryterium – w następujący sposób:
odległość do 20 km – 20 pkt
odległość od 21 km do 30 km - 15 pkt
odległość od 31 km do 40 km - 10 pkt
odległość powyżej 40 km - 0 pkt
Tpf - termin płatności za fakturę - 20% max ilość punktów- 20 pkt
Ofertom zostaną przyznane punkty za kryterium – w następujący sposób:
21 dni – 10 pkt
30 dni – 20 pkt
- Łączna liczba punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru
C+Ke+ Tpf = Łączna liczba punktów
UWAGA
- Wykonawca winien w formularzu oferty wpisać odległość w kilometrach od punktu gromadzenia
odpadów w Błoniu przy ulicy Towarowej 5 do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Wykonawcy oraz podać preferowany termin płatności za fakturę.
Liczba punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
C+Ke+ Tpf = Liczba punktów
VII. Załącznik nr 1 do SWZ – „Formularz ofertowy” rozdz. „Oświadczenia” pkt 9. brzmi:
- „Wykaz Instalacji Komunalnych, do których będą przekazywane odpady z gminy Błonie”
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