
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 pochodzących z sortowania odpadów

gabarytowych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Master Odpady i Energia Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273854704

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Lokalna 11

1.4.2.) Miejscowość: Tychy

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.4.7.) Numer telefonu: 327070104

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: szymon.lakota@master.tychy.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.master.tychy.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka Gminna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00315374/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-23 09:45

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00315135/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku. 
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów:
b) indywidualny numer rejestrowy BDO, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 10 oraz aktualnej decyzji na prowadzenie
działalności w zakresie zbierania lub zbierania i przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 10 – zgodnie ustawą z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) 
c) potwierdzenie złożenia wniosku o dostosowanie aktualnie posiadanej decyzji w zakresie zbierania i/lub przetwarzania
odpadów, złożonego do właściwego organu ochrony środowiska do 5 marca 2020 roku lub decyzji administracyjnej, o której
mowa w pkt. b wydanej po 5 marca 2022 rok.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę nie niższą niż 200.000,00 zł. Należy przedłożyć aktualny dokument potwierdzający, iż Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
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zamówienia. (tj. transport i zagospodarowanie odpadów).

1. Zdolności technicznej lub zawodowej:

wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, minimum 1
usługę polegającą na świadczeniu przez okres minimum 360 dni każda usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu
paliwa alternatywnego RDF o kodzie 191212 w ilości minimum 2000 Mg.
W sytuacji, gdy Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej wykaże usługi,
świadczone przez okres w sumie odpowiadający 360 dniom lub będący wielokrotnością 360 dni, wówczas każdy 360-
dniowy okres zostanie uznany za jedną usługę, pod warunkiem, że usługa świadczona była w sposób ciągły, u jednego
Zamawiającego przez jednego wykonawcę. Za świadczenie usługi w sposób ciągły Zamawiający uzna również
wykonywanie jej na podstawie następujących po sobie umów, pomiędzy którymi występuje przerwa nie dłuższa niż 7 dni
kalendarzowych. Okres przerwy nie zostanie wliczony do czasu trwania usługi.

Po zmianie: 
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku. 
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów:
b) indywidualny numer rejestrowy BDO, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 12 oraz aktualnej decyzji na prowadzenie
działalności w zakresie zbierania lub zbierania i przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12 – zgodnie ustawą z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) 
c) potwierdzenie złożenia wniosku o dostosowanie aktualnie posiadanej decyzji w zakresie zbierania i/lub przetwarzania
odpadów, złożonego do właściwego organu ochrony środowiska do 5 marca 2020 roku lub decyzji administracyjnej, o której
mowa w pkt. b wydanej po 5 marca 2022 rok.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę nie niższą niż 200.000,00 zł. Należy przedłożyć aktualny dokument potwierdzający, iż Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia. (tj. transport i zagospodarowanie odpadów).

1. Zdolności technicznej lub zawodowej:

wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, minimum 1
usługę polegającą na świadczeniu przez okres minimum 360 dni każda usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu
odpadów o kodzie 191212 w ilości minimum 2000 Mg.
W sytuacji, gdy Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej wykaże usługi,
świadczone przez okres w sumie odpowiadający 360 dniom lub będący wielokrotnością 360 dni, wówczas każdy 360-
dniowy okres zostanie uznany za jedną usługę, pod warunkiem, że usługa świadczona była w sposób ciągły, u jednego
Zamawiającego przez jednego wykonawcę. Za świadczenie usługi w sposób ciągły Zamawiający uzna również
wykonywanie jej na podstawie następujących po sobie umów, pomiędzy którymi występuje przerwa nie dłuższa niż 7 dni
kalendarzowych. Okres przerwy nie zostanie wliczony do czasu trwania usługi.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
indywidualny numer rejestrowy BDO, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) w zakresie transportu 
odpadów o kodzie 19 12 10 oraz aktualnej decyzji na prowadzenie działalności w zakresie 
zbierania lub zbierania i przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 10 – zgodnie ustawą z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) 
d. potwierdzenie złożenia wniosku o dostosowanie aktualnie posiadanej decyzji w zakresie zbierania i/lub przetwarzania
odpadów, złożonego do właściwego organu ochrony środowiska do 5 marca 2020 roku lub decyzji administracyjnej, o której
mowa w pkt. b wydanej po 5 marca 2022 rok.
e. Wykaz narzędzi – załącznik nr 4 do SWZ. 
f. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się
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lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy -załącznik nr 5 do SWZ. 
g. Polisa bądź inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
realizowanej usługi.

Po zmianie: 
indywidualny numer rejestrowy BDO, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) w zakresie transportu 
odpadów o kodzie 19 12 12 oraz aktualnej decyzji na prowadzenie działalności w zakresie 
zbierania lub zbierania i przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12 – zgodnie ustawą z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) 
d. potwierdzenie złożenia wniosku o dostosowanie aktualnie posiadanej decyzji w zakresie zbierania i/lub przetwarzania
odpadów, złożonego do właściwego organu ochrony środowiska do 5 marca 2020 roku lub decyzji administracyjnej, o której
mowa w pkt. b wydanej po 5 marca 2022 rok.
e. Wykaz narzędzi – załącznik nr 4 do SWZ. 
f. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy -załącznik nr 5 do SWZ. 
g. Polisa bądź inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
realizowanej usługi.
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