
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 217193-2014 z dnia 2014-10-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sadkowice

Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sadkowice. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 90500000-2 Usługi

związane z odpadami ...

Termin składania ofert: 2014-10-24

Numer ogłoszenia: 224115 - 2014; data zamieszczenia : 22.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  217193 - 2014 data 15.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, fax. 46 8156191.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).

W ogłoszeniu jest:  Wykonawca odbiera również odpady z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania

Odpadów Wielkogabarytowych (GPSZOW) tj. odpady wielkogabarytowe, gruz poremontowy i rozbiórkowy,

zużyte opony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne..

W ogłoszeniu powinno by ć: Wykonawca odbiera również odpady z Gminnego Punktu Selektywnego

Zbierania Odpadów Wielkogabarytowych (GPSZOW), znajdującego się w miejscowości Sadkowice, na

działce 378 - dawna baza SKR, tj. w szczególności: odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07), gruz

poremontowy i rozbiórkowy (kod odpadu 17 01 01, 17 01 02), zużyte opony (kod odpadu 16 01 03) - do

rozmiaru 1250x400 mm, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 20 01 36, 20 01 35)..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).

W ogłoszeniu jest:  Wykonawca ma obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne

pojemniki i worki w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. Na potwierdzenie dostarczenia pojemników

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy potwierdzenia od

właścicieli nieruchomości opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. W

przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskaże on

Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą być uznane

wskazania urządzeń kontrolujących czas i przebieg tras pojazdów takich jak tachograf czy GPS. Za przyczyny

niezależne od Wykonawcy można będzie uznać w szczególności co najmniej trzykrotne nie zastanie

właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępach co najmniej trzydniowych w godzinach 7:00

- 20:00..
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W ogłoszeniu powinno by ć: Wykonawca ma obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w

niezbędne pojemniki i worki w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy. Na potwierdzenie

dostarczenia pojemników Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia

obowiązywania umowy potwierdzenia od właścicieli nieruchomości opatrzone datą przekazania i podpisem

właściciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn

niezależnych od Wykonawcy wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich

zaistnienie. Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas i przebieg tras pojazdów

takich jak tachograf czy GPS. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie uznać w szczególności

co najmniej trzykrotne nie zastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępach co

najmniej trzydniowych w godzinach 7:00 - 20:00. Zamawiający będzie aktualizował wykaz nieruchomości w

systemie miesięcznym i przekazywał go Wykonawcy do ostatniego dnia każdego miesiąca z mocą

obowiązującą od pierwszego dnia następnego miesiąca..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).

W ogłoszeniu jest:  W przypadku zmian w wykazie, o którym mowa w pkt. 3.2.1.h, skutkujących

rozszerzeniem listy punktów odbioru lub pojemników i worków nieujętych w wykazie, o którym mowa w pkt.

3.2.1.h, Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki, ich oznaczenie

potwierdzające przynależność do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 2) odbioru

odpadów komunalnych z tych nieruchomości, punktów odbioru począwszy od tygodnia następującego po

tygodniu, w którym zamawiający poinformował wykonawcę o zmianie wykazu. W przypadku zmian w wykazie,

o którym mowa w pkt. 3.2.1.h, skutkujących zmniejszeniem listy punktów wywozowych lub pojemników

ujętych w wykazie, o którym mowa w pkt. 3.2.1.h, Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) odebrania

pojemnika / pojemników z nieruchomości, 2) zakończenia świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych z

tych nieruchomości, począwszy od tygodnia następującego po tygodniu, w którym otrzymał informację o

wykreśleniu punktu wywozowego z wykazu..

W ogłoszeniu powinno by ć: W przypadku zmian w wykazie, o którym mowa w pkt. 3.2.1.h, skutkujących

rozszerzeniem listy punktów odbioru lub pojemników i worków nieujętych w wykazie, o którym mowa w pkt.

3.2.1.h, Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki, ich oznaczenie

potwierdzające przynależność do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 2) odbioru

odpadów komunalnych z tych nieruchomości, punktów odbioru począwszy od tygodnia następującego po

tygodniu, w którym zamawiający poinformował wykonawcę o zmianie wykazu. W przypadku zmian w wykazie,

o którym mowa w pkt. 3.2.1.h, skutkujących zmniejszeniem listy punktów wywozowych lub pojemników

ujętych w wykazie, o którym mowa w pkt. 3.2.1.h, Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) odebrania

pojemnika / pojemników z nieruchomości, 2) zakończenia świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych z

tych nieruchomości, począwszy od tygodnia następującego po tygodniu, w którym otrzymał informację o

wykreśleniu punktu wywozowego z wykazu. Odbiór odpadów będzie następował z pojemników wystawionych

przez właścicieli nieruchomości na zewnątrz posesji, przy najbliższej drodze wewnętrznej, gminnej lub

powiatowej, w miejscu zapewniającym swobodny dojazd specjalistycznym pojazdem. Zamawiający i

Wykonawca uzgodnią wykaz miejsc o utrudnionym dojeździe do miejsc odbioru odpadów, a w przypadku
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braku możliwości dojazdu wyznaczą zastępcze miejsce odbioru odpadów dla tych nieruchomości. Odpady

odebrane z zastępczego miejsca odbioru, Wykonawca zaliczy do ilości odebranych odpadów w ramach

obowiązującej umowy o zamówienie publiczne..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).

W ogłoszeniu jest:  Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu

nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że

właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera

odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i informuje o tym fakcie właściciela

nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji

do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków

segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć

dokumentację - nagrania bądź zdjęcia wykonane kamerą, aparatem fotograficznym, telefonem bądź innym

urządzeniem rejestrującym obrazy (z funkcją rejestracji obrazów wysokiej jakości) i protokół z zaistnienia

takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o

jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. Dokumentacja musi być wykonana na poziomie

umożliwiającym wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości

opłaty..

W ogłoszeniu powinno by ć: Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania obowiązku ciążącego na

właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku

stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów,

Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i informuje o tym fakcie

właściciela nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia

opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się

z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany

jest załączyć dokumentację - nagrania bądź zdjęcia wykonane kamerą, aparatem fotograficznym, telefonem

bądź innym urządzeniem rejestrującym obrazy (z funkcją rejestracji obrazów wysokiej jakości) i protokół z

zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w

jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. Dokumentacja musi być wykonana na

poziomie umożliwiającym wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę

wysokości opłaty.W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się

z obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane, w tym samym dniu, w którym

stwierdzono zaistnienie nieprawidłowości..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).

W ogłoszeniu jest:  Szczegółowy wykaz adresów nieruchomości zamieszkanych oraz miejsc do gromadzenia

odpadów, które powinny zostać wyposażone w pojemniki i worki, ich rodzaj oraz ilość Zamawiający dostarczy

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę przed zawarciem umowy na odbiór i zagospodarowanie

odpadów wraz ze szczegółowym wykazem punktów odbioru objętych przedmiotem zamówienia.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, przed podpisaniem umowy sporządzi Wykonawca, którego
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oferta zostanie oceniona jako oferta najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić

harmonogramy (w formie papierowej i elektronicznej) na wszystkie miesiące trwania umowy. Harmonogram na

rok 2015 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

Każdorazowa zmiana harmonogramu wywozu odpadów wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego.

Zaktualizowany harmonogram sporządza Wykonawca..

W ogłoszeniu powinno by ć: Szczegółowy wykaz adresów nieruchomości zamieszkanych oraz miejsc do

gromadzenia odpadów, które powinny zostać wyposażone w pojemniki i worki, ich rodzaj oraz ilość

Zamawiający dostarczy Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę przed zawarciem umowy na odbiór i

zagospodarowanie odpadów wraz ze szczegółowym wykazem punktów odbioru objętych przedmiotem

zamówienia. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, przed podpisaniem umowy sporządzi

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako oferta najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest

sporządzić harmonogramy (w formie papierowej i elektronicznej) na wszystkie miesiące trwania umowy.

Harmonogram na rok 2015 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie 10 dni od dnia

podpisania umowy i nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem odbioru odpadów komunalnych.

Każdorazowa zmiana harmonogramu wywozu odpadów wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego.

Zaktualizowany harmonogram sporządza Wykonawca. Harmonogram wywozu odpadów na lata 2016 i 2017

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu co najmniej na 10 dni przed rozpoczęcie kolejnego roku

obowiązywania umowy..
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