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Sekcja VII: Zmiany

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 060012278
Adres pocztowy: Żołnierzy WiN 22
Miejscowość: Włodawa
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod pocztowy: 22-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: W zakresie procedury przetargowej: Monika Zarczuk, w zakresie przedmiotu zamówienia: Kamil Guziak,
Józef Steć.
E-mail: sekretariat@zzowlodawa.pl
Tel.: +49 825725856
Adresy internetowe: 
Główny adres: http://mzcwlodawa.pl/

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2023-2026) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie
gmin należących do MZC z/s we Włodawie.
Numer referencyjny: MZC.271.1.5.2023.GO

II.1.2) Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2023-2026) pochodzących z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gmin należących do Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie” Wykonanie usługi obejmuje odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości niezamieszkałych – obejmujący: 1) Sektor I - gminy: Podedwórze i
Sosnówka, 2) Sektor II - gminy: Hanna i Sławatycze, 3) Sektor III - miasto Włodawa, 4) Sektor IV gminy: Hańsk i Stary Brus -
zgodnie z Uchwałą nr VII.18.20 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 5 lutego
2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2020 r. poz. 1147). Teren objęty działaniem
Zamawiającego został podzielony na cztery sektory uchwałą nr XV/39/13 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z
siedzibą we Włodawie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału obszaru Związku na sektory (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2013 r.
poz. 1219). Odebrane przez Wykonawcę odpady komunalne zostaną przekazane do instalacji własnej Zamawiającego -
Instalacji komunalnej tj. Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o., 22-200 Włodawa, ul. Komunalna 22 lub do
instalacji komunalnej wskazanej zastępczo przez Zamawiającego w sytuacji awarii instalacji, o której mowa wyżej. Każdy z
wymieniony sektor stanowi odrębną część zadania, Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp, osobno na każdą z części –
liczba części: 4. Zadania stanowią poszczególne części, Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części: 1) Część I -
Odbiór i transport odpadów komunalnych z sektora I obejmujący gminy: Podedwórze i Sosnówkę; 2) Część II - Odbiór i
transport odpadów komunalnych z sektora II obejmujący gminy: Hannę i Sławatycze, 3) Część III - Odbiór i transport odpadów
komunalnych z sektora III obejmujący miasto Włodawę, 4) Część IV - Odbiór i transport odpadów komunalnych z sektora IV
obejmujący gminy: Hańsk i Stary Brus. Z przedmiotu zamówienia wyłączono odbieranie odpadów powstających na terenie dróg
publicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) przedstawiony został w Części III SWZ. Opis przedmiotu
zamówienia wg CPV: 90 53 30 00-2 Usługi gospodarki odpadami 90 51 10 00-2 Usługi wywozu odpadów 90 51 20 00-9 Usługi
transportu odpadów.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2023

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 033-095580
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VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe (VI.3) Informacje dodatkowe)
Zamiast:
DZIAŁ VI-część I SWZ-INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ: 1.W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl 2.Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 3.Adres
strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-
Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ac555e9e-a0a4-11ed-9236-36fed59ea7dd
4.Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl (przycisk
„Przeglądaj postępowania/konkursy”). 5.Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-ac555e9e-
a0a4-11ed-9236-36fed59ea7dd. 6.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat
zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-
Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum
Pomocy”. DZIAŁ VII-część I SWZ-WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ: 1.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o
wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. 2.Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął
do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień
w terminie, o którym mowa w ust. 2 przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 4.W przypadku gdy
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania
wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 5.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w ust. 2. 6.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 7.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający
może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. DZIAŁ X ust.1- część I SWZ-
DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.Złożenie oferty odbywa się poprzez wypełnienie formularza oferty, stanowiącego zał.nr 1 do części I
SWZ (dla każdej części zamówienia osobny).Wykonawca razem z ofertą składa:1.Kalkulacja ceny ofertowej - wg wzoru
Wykonawcy, która powinna wyodrębniać w szczególności koszty: wynagrodzeń, paliwa, techniczne utrzymania pojazdów (dla
każdej części zamówienia osobno).2.Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
zwanego dalej „JEDZ” – dla każdej części zamówienia oddzielny. Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza JEDZ
znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/54904/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-
2022.04.29.pdf 3.Dowód wniesienia wadium – zgodnie z działem XII części I SWZ.4.Zobowiązanie lub inne dokumenty
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy
Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów – zgodnie z działem VIII ust. 3 części I SWZ.5. Pełnomocnictwo (jeśli
dotyczy).6.Uzasadnienie zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
Powinno być:
DZIAŁ VI-część I SWZ-INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ1.W postępowaniu komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl 2.Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.3.Adres str.internetowej prowadzonego
postępowania(link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-
Zamówienia):https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ac555e9e-a0a4-11ed-9236-36fed59ea7dd
4.Postępowanie można wyszukać ze str.gł.Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl (przycisk „Przeglądaj
postępowania/konkursy”).5.Identyfikator(ID)postępowania na Platformie e-Zamówienia:ocds-148610-ac555e9e-a0a4-11ed-
9236-36fed59ea7dd.6.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępow.o udziel.zam.publ.musi posiadać konto
podmiotu„Wykonawca”na Platformie e-Zamówienia.Szczegółowe inform.na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i
warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny na str.internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce„Centrum Pomocy”.DZIAŁ VII-część I SWZ-
WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ:1.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 2.Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,jednak nie później niż na6 dni przed upływem terminu składania ofert pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na14 dni przed upływem terminu
składania ofert.3.Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie,o którym mowa w ust.2 przedłuża termin składania ofert o
czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
przygotowania i złożenia ofert.4.W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie,o którym mowa w
ust.2,Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZoraz obowiązku przedłużenia terminu składania
ofert.5.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ o którym
mowa w ust.2.6.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na str.internet.prowadzonego postępow.7.W
uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.Dokonaną zmianę
treści specyfikacji zamawiający udostępnia na str.internet.prowadzonego postępow.DZIAŁ X ust.1-część I SWZ- DOKUMENTY
SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ:Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikow.podpisem
elektronicznym.Złożenie oferty odbywa się poprzez wypełnienie formularza oferty,stanowiącego zał.nr1 do części I SWZ(dla
każdej cz. zam.osobny).Wykonawca razem z ofertą składa:1.Kalkulacja ceny ofertowej-wg wzoru Wykonawcy,która powinna
wyodrębniać w szczególności koszty:wynagrodzeń,paliwa, techniczne utrzymania pojazdów(dla każdej
cz.zam.osobno).2.Oświadczenie na formularzu JEDZdla każdej cz.zam.oddzielny.Szczegółowa instrukcja wypełniania
formularzaJEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/54904/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-
2022.04.29.pdf 3.Dowód wniesienia wadium zg.z działemXII części I SWZ.4.Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zam.w przypadku,gdy Wykonawca polega na
zdolnościach innych podmiotów zg.z działem VIII ust.3 części I SWZ.5. Pełnomocnictwo(jeśli dotyczy).6.Uzasadnienie
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zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 7. Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art.5K Rozporządz.833/2014 oraz art.7 ust.1 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz.narodowego,
składane na podst.art.125ust.1ustawyPzp-załącznik nr 2 do części I SWZ.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia na podstawie zmiany do treści SWZ-MZC.271.1.6.2023.GO.


