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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Łódź
90-926
Polska
Osoba do kontaktów: Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i
Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź; Magdalena Bednarek - Sicińska,
Magdalena Michalska
Tel.:  +48 426384888
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 
Faks:  +48 426384877
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.uml.lodz.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów kuchennych
ulegających biodegradacji, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2018r.”
Numer referencyjny: DOA-ZP-III.271.23.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 01
lipca do 31 grudnia 2018r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/05/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ZamowieniaUslugi

mailto:zamowienia@uml.lodz.pl
http://www.uml.lodz.pl/
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-050980
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 066-146959
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/04/2018

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: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Przywołana numeracja jest zgodna z zapisami SIWZ:
6. Podstawy wykluczenia – zgodnie z SIWZ.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia
7.1 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
7.2 Do oferty Wykonawca dołącza w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu:
7.2.1 aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwanym dalej
jednolity dokument JEDZ) wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ
7.2.1.1 Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia w obec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
W postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić dla każdego z
podmiotów,których to dotyczy – odrębny jednolity dokument JEDZ.
7.2.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument JEDZ
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7.2.2 Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego
ofertę – jeśli dotyczy.
7.3 Wykonawca bez wezwania Zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór –
Załącznik nr 4 do SIWZ).
7.4 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany jest
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
7.4.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy,Zamawiający żąda następujących dokumentów: zgodnie z SIWZ.
18.1 Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych,
prawa opcji,rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu,wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
18.2 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dla
każdej z części zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług.

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:146959-2018:TEXT:PL:HTML
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18.3 Zakres i warunki zmiany zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we
wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ.
11.16.5 Na potwierdzenie że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego,Wykonawca winien posiadać:
Regionalną Instalację do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, (zwaną dalej: RIPOK), wpisaną w„Planie
gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 – 2020 z uwzględnieniem lat 2023–
2028”,zgodnie z uchwałą Nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20.6.2017 r. w sprawie
wykonania„Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 – 2020 z uwzględnieniem
lat2023 –2028”, dla II Regionu Gospodarki Odpadami. RIPOK winien posiadać moce przerobowe minimum 11
400Mg na każdą część zamówienia na którą Wykonawca składana ofertę.
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwie lub więcej części zamówienia, Wykonawca winien
posiadać RIPOK o mocach przerobowych odpowiadających sumie ilości Mg odpowiadających częściom
zamówienia (wielokrotność 11 400 Mg).
Wykonawca na potwierdzenie spełniania w/w warunku winien w pkt. 4.13 Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz
ofertowy wskazać RIPOK, nazwę, adres moce przerobowe.
Powinno być:
Przywołana numeracja jest zgodna z zapisami SIWZ:
6. Podstawy wykluczenia – zgodnie z SIWZ.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia
7.1 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
7.2 Do oferty Wykonawca dołącza w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu:
7.2.1 aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwanym dalej
jednolity dokument JEDZ) wypełniony wg wzoru stanowiącego Zał.nr 3 do SIWZ
7.2.1.1 Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
W postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić dla każdego z
podmiotów,których to dotyczy – odrębny jednolity dokument JEDZ.
7.2.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument JEDZ
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7.2.2 Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego
ofertę – jeśli dotyczy.
7.3 Wykonawca bez wezwania Zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór –Zał.nr 4
do SIWZ).
7.4 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany jest
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
7.4.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy,Zamawiający żąda następujących dokumentów: zgodnie z SIWZ.
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18.1 Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych,
prawa opcji,rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu,wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
18.2 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dla
każdej z części zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług.
18.3 Zakres i warunki zmiany zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we
wzorze umowy stanowiącej Zał.nr 5 do SIWZ.
11.16.5 Na potwierdzenie że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego,Wykonawca winien posiadać:
Regionalną Instalację do Przetwarzania Odpadów Komunalnych,(zwaną dalej: RIPOK), wpisaną w„Planie
gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 – 2020 z uwzględnieniem lat 2023–
2028”,zgodnie z uchwałą Nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20.6.2017 r. w sprawie
wykonania„Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 – 2020 z uwzględnieniem
lat2023 –2028”, dla II Regionu Gospodarki Odpadami. RIPOK winien posiadać moce przerobowe minimum
11 400 Mg na każdą część zamówienia na którą wykonawca składana ofertę w tym osobno dla każdego
rodzaju zagospodarowywanych odpadów tj. odpowiednio minimum 10 500 Mg dla zmieszanych odpadów
komunalnych oraz minimum 900 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji. W przypadku, gdy
wykonawca składa ofertę na dwie lub więcej części zamówienia, wykonawca winien posiadać RIPOK o mocach
przerobowych odpowiadających sumie ilości Mg odpowiadających częściom zamówienia (wielokrotność 11 400
Mg). Wykonawca (...)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 15/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/05/2018
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/05/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 21/05/2018
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
zmianie w pkt. VI.3 ulega pkt. zgodnie z numeracją w SIWZ 11.16.15:
Na potwierdzenie że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
wykonawca winien posiadać:
Regionalną Instalację do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, (zwaną dalej: RIPOK), wpisaną w „Planie
gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 - 2020



5 / 5

z uwzględnieniem lat 2023 - 2028”, zgodnie z uchwałą Nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20
czerwca 2017 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 -
2020 z uwzględnieniem lat 2023 - 2028”, dla II Regionu Gospodarki Odpadami.
RIPOK winien posiadać moce przerobowe minimum 11 400 Mg na każdą część zamówienia na którą
wykonawca składana ofertę w tym osobno dla każdego rodzaju zagospodarowywanych odpadów tj.
odpowiednio minimum 10 500 Mg dla zmieszanych odpadów komunalnych oraz minimum 900 Mg odpadów
kuchennych ulegających biodegradacji.
W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na dwie lub więcej części zamówienia, wykonawca winien posiadać
RIPOK o mocach przerobowych odpowiadających sumie ilości Mg odpowiadających częściom zamówienia
(wielokrotność 11 400 Mg).
Wykonawca na potwierdzenie spełniania w/w warunku winien w pkt. 4.13 Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz
ofertowy wskazać RIPOK, nazwę, adres oraz moce przerobowe RIPOK-a.


