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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:637385-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Aleksandrów Łódzki: Usługi związane z odpadami
2020/S 252-637385

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 227-558257)

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

Oficjalna nazwa: Gmina Aleksandrów Łódzki
Adres pocztowy: pl. Kościuszki 2
Miejscowość: Aleksandrów Łódzki
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Golinia
E-mail: gmina@aleksandrow-lodzki.pl 
Tel.:  +42 2700300
Faks:  +42 2700313
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.aleksandrow-lodzki.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów Łódzki
Numer referencyjny: ZP.271.23.2020

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Aleksandrów Łódzki. Przedmiot zamówienia został podzielony na 
trzy części:
— część I obejmująca odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych 
nieruchomości z sektora I,
— cześć II obejmująca odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych 
nieruchomości z sektora II,
— część III obejmująca odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których znajdują się domki letniskowe, lub które są wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
położonych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki.

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

23/12/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 227-558257

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
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy usługę lub usługi 
polegające na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o łącznej masie:
— dla części I – minimum 4 000 Mg
— dla części II – minimum 4 000 Mg
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy usługę lub usługi 
polegające na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o łącznej masie:
— dla części I – minimum 4 000 Mg,
— dla części II – minimum 4 000 Mg.
Uwaga! W sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę na 1 i 2 część zamówienia musi wykazać się doświadczeniem 
w realizacji usług odbioru odpadów o łącznej masie minimum 8 000 Mg w ciągu następujących po sobie 12 
miesięcy.
Numer sekcji: VII.2
Zamiast:
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[Dotyczy informacji z sekcji VII.2 ze sprostowania 2020/S 245-608406 z 16.12.2020 r.]
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub 
w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia:
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego;
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i 
rejestrze zastawów.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 
nr konta: 37 8780 0007 0000 0231 1000 0009.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione na okres od dnia zawarcia umowy do 
dnia odbioru i uznania przez Zamawiającego, że umowa była wykonana należycie.
7. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze 
najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Pzp.
10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3 
(art. 148 ust. 1 Pzp).
11. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane.
Powinno być:
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1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub 
w kilku następujących formach
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia:
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego;
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i 
rejestrze zastawów.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 
nr konta: 37 8780 0007 0000 0231 1000 0009.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione na okres od dnia zawarcia umowy do 
dnia odbioru i uznania przez Zamawiającego, że umowa była wykonana należycie.
7. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze 
najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Pzp.
10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3 
(art. 148 ust. 1 Pzp).
11. Zamawiający zwróci 100 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 28/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 28/12/2020
Czas lokalny: 10:10
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Powinno być:
Data: 08/01/2021
Czas lokalny: 10:10

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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