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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459129-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Żarki: Usługi związane z odpadami
2021/S 176-459129

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 161-424169)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Żarki
Krajowy numer identyfikacyjny: 5771964543
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 15/17
Miejscowość: Żarki
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-310
Państwo: Polska
E-mail: aneta.nowakowska@umigzarki.pl 
Tel.:  +48 343148036
Faks:  +48 343161078
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umigzarki.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki
Numer referencyjny: RGK III.2711.4.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

10/09/2021 S176
https://ted.europa.eu/TED

1 / 5

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424169-2021:TEXT:PL:HTML
mailto:aneta.nowakowska@umigzarki.pl
www.umigzarki.pl


Dz.U./S S176
10/09/2021
459129-2021-PL

2 / 5

Przedmiotem zamówienia jest odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych 
nieruchomości położonych na terenie gminy Żarki oraz z Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Myszkowskiej 61b w Żarkach.
W zakresie zamówienia jest odbiór i transport stałych odpadów komunalnych przekazywanych przez właścicieli 
nieruchomości:
1) zamieszkałych, zabudowy jednorodzinnej, w tym zabudowy dwufunkcyjnej w tej zabudowie, oraz zabudowy 
wielolokalowej,
2) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a powstają na nich odpady 
komunalne z terenu Gminy Żarki,
3) obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz punktów selektywnego zbierania przeterminowanych 
leków, igieł i strzykawek, chemikaliów, oraz punktów zużytych baterii i małych akumulatorów,

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

06/09/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 161-424169

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamiast:
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 
najmniej 1 usługę obejmującą zagospodarowanie odpadów komunalnych o łącznej wartości 500 000,00 zł przez 
okres co najmniej 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej 
wymienionych usług łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w kilku odrębnych zamówieniach,
b) Wykonawca musi wykazać, że spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122) w szczególności:
1. dysponuje w celu wykonania zamówienia pojazdami specjalistycznymi spełniającymi wymagania techniczne 
określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi w ilości:
a. co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym z 
pojemników o pojemności: 120l, 240l, 360l, 1100l,
b. minimum dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych 
(zgromadzonych w workach na odpady segregowane i w pojemnikach) w tym odpadów wielkogabarytowych 
(samochód skrzyniowy) oraz odpadów biodegradowalnych,
c. a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej. 
Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów komunalnych z kontenerów o pojemności 4 m3, 5 m3, 7 m3, 10m3, 
20 m3 pojazdami typu hakowiec lub bramowiec.
d. minimum jeden pojazd przystosowany do odbierania odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych 
o ładowności do 3,5 Mg, przystosowany do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojedzie o szerokości 
jezdni do 2,5m
Powinno być:
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Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
co najmniej 1 usługę obejmującą transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych o łącznej wartości 
500 000,00 zł przez okres co najmniej 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca 
wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w kilku odrębnych 
zamówieniach,
b) Wykonawca musi wykazać, że spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122) w szczególności:
1. dysponuje w celu wykonania zamówienia pojazdami specjalistycznymi spełniającymi wymagania techniczne 
określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi w ilości:
a. co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym z 
pojemników o pojemności: 120l, 240l, 360l, 1100l,
b. minimum dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych 
(zgromadzonych w workach na odpady segregowane i w pojemnikach) w tym odpadów wielkogabarytowych 
(samochód skrzyniowy) oraz odpadów biodegradowalnych,
c. a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej. 
Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów komunalnych z kontenerów o pojemności 4 m3, 5 m3, 7 m3, 10m3, 
20 m3 pojazdami typu hakowiec lub bramowiec.
d. minimum jeden pojazd przystosowany do odbierania odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych 
o ładowności do 3,5 Mg, przystosowany do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojedzie o szerokości 
jezdni do 2,5m
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w 
JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.
Zgodnie z art. 126. ust. 1 ustawy PZP zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:
1) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
b) aktualny wpis w rejestrze BDO w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku 
o odpadach;
c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
d) wykaz usług -na formularzu określonym w załączniku nr 5 do SWZ wraz z dowodami określającymi, 
czy usługi objęte wykazem, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami tymi 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 
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w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.
e) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej 
niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2) Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 
108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
informacji z Krajowego Rejestru Karnego, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr 
sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których 
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli 
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu 
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o prz
Powinno być:
Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w 
JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.
Zgodnie z art. 126. ust. 1 ustawy PZP zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:
1) potwierdzające spełnianie warunków:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza MiG w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) aktualny wpis w rejestrze BDO w zakresie transportu odpadów;
c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
d) wykaz usług wraz z dowodami określającymi, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 
przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
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bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 
miesięcy.
e) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej 
niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 
108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
informacji z Krajowego Rejestru Karnego, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr 
sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których 
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli 
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu 
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
b) ośw. wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej 
samej grupy kapitał. wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie 
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitał.;
c) Ośw. wykonawcy o aktualności inf. zawartych w ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie 
odnoszącym się do podst. wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 pzp.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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