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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski
Adres pocztowy: Rynek Staromiejski 6-7
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Miszewska, Urząd Miejski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Adama Mickiewicza
26, 75-004 Koszalin, pokój nr 24
E-mail: emilia.miszewska@um.koszalin.pl
Tel.: +48 943488656
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.koszalin.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz
ulegającymi biodegradacji
Numer referencyjny: BZP-8.271.1.14.2022.EM

II.1.2)

Główny kod CPV
42000000 Maszyny przemysłowe

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu
odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji, w podziale na 8 zadań:
Zadanie nr 1: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki szkła;
Zadanie nr 2: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów BIO;
Zadanie nr 3: Dostawa pojazdu z napędem CNG do zbierania szkła;
Zadanie nr 4: Dostawa pojazdu z napędem CNG do zbierania odpadów wielkogabarytowych;
Zadanie nr 5: Dostawa pojazdu z napędem CNG z myjką pojemników, do zbierania odpadów BIO;
Zadanie nr 6: Modernizacja i rozbudowa sortowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w
Sianowie;
Zadanie nr 7: Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów
w Sianowie;
Zadanie nr 8: Modernizacja podczyszczalni ścieków w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/04/2022
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UMBZP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-041663
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 060-154799
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 21/03/2022

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - Wykaz i
krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
c.d. treści rozpoczętej w pkt III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
Uwaga!
1. Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji wskazanych w ppkt 2.8.1.2.1 oraz 2.8.1.2.3 przez jedną osobę pod
warunkiem wykazania posiadania przez tę osobę doświadczenia wymaganego dla obu tych funkcji.
2. Zamawiający wymaga, aby osoby wymienione w ppkt od 2.8.1.2.1 do 2.8.1.2.3 posiadały biegłą, tj.
umożliwiającą bezproblemowe porozumiewanie się w mowie i w piśmie, znajomość języka polskiego.
W przypadku gdy personel Wykonawcy nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca
zobowiązany będzie, na własny koszt, zapewnić tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy.
Uwaga! W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do
oceny spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy
po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień
złożenia:
1) POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
DOTYCZĄCYCH ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
1.1) dotyczy Zadania nr 7
Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – złożonego na formularzu zgodnym ze wzorem
zawartym w Rozdziale III SWZ pkt 3, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie; dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty
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sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
1.2) dotyczy Zadania nr 1, 2, 3, 4 i 5
Wykazu dostaw 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 dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane – złożonego na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III SWZ
pkt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 lub 4.5 oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie; dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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;
c.d.n. w pkt III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów:
Powinno być:
c.d. treści rozpoczętej w pkt III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
Uwaga!
1. Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji wskazanych w ppkt 2.8.1.2.1, 2.8.1.2.2 oraz 2.8.1.2.3 przez jedną
osobę lub dwie osoby pod warunkiem wykazania posiadania przez tę osobę lub te osoby doświadczenia
wymaganego dla poszczególnych funkcji.
2. Zamawiający wymaga, aby osoby wymienione w ppkt od 2.8.1.2.1 do 2.8.1.2.3 posiadały biegłą, tj.
umożliwiającą bezproblemowe porozumiewanie się w mowie i w piśmie, znajomość języka polskiego.
W przypadku gdy personel Wykonawcy nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca
zobowiązany będzie, na własny koszt, zapewnić tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy.
Uwaga! W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do
oceny spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy
po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień
złożenia:
1) POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
DOTYCZĄCYCH ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
1.1) dotyczy Zadania nr 7
Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – złożonego na formularzu zgodnym ze wzorem
zawartym w Rozdziale III SWZ pkt 3, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie; dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty
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sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
1.2) dotyczy Zadania nr 1, 2, 3, 4 i 5
Wykazu dostaw 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 dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane – złożonego na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III SWZ
pkt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 lub 4.5 oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie; dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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;
c.d.n. w pkt III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów:
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

