
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub innych nieruchomości z terenu gminy
Sieciechów oraz z PSZOK w Sieciechowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sieciechów

1.2.) Oddział zamawiającego: Gmina Sieciechów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223988

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek, 16

1.4.2.) Miejscowość: Sieciechów

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-922

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.7.) Numer telefonu: 48 6216008

1.4.8.) Numer faksu: 486216008

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@sieciechow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieciechow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00260642/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-08 11:17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00258686/01

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:
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5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca musi posiadać:
• wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dn. 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 888)
• wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), o
którym mowa w ustawie z dn. 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z
późn. zm.)
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
• w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie ciągle wykonywał) wykonał (a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonuje), co najmniej jedną ciągłą – 12-miesięczną usługę polegającą
na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, która obejmowała odbiór odpadów o
masie co najmniej 400 Mg oraz przedstawi dowód potwierdzający, że ta usługa została/jest
wykonywana należycie
• do wykonania zadania posiada odpowiedni sprzęt, tzn. dysponuje co najmniej:
- dwoma samochodami specjalistycznymi przystosowanymi do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych
- dwoma samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów
komunalnych
- jednym pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej z
urządzeniem hakowym i HDS
wyposażonych w :
- system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający
trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach
ich postoju oraz czujniki rejestrujące dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający
weryfikację tych danych
- kamery lub aparaty fotograficzne, które umożliwią kontrolę gromadzenia odpadów w
workach/pojemnikach przez właścicieli nieruchomości.
Samochody Wykonawcy powinny być oznaczone w widoczny sposób nazwą przedsiębiorcy
oraz numerem jego telefonu.

Po zmianie: 
W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca musi posiadać:
• wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dn. 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 888)
• wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), o
którym mowa w ustawie z dn. 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z
późn. zm.)
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
• w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie ciągle wykonywał) wykonał (a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonuje), co najmniej jedną ciągłą – 12-miesięczną usługę polegającą
na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, która obejmowała odbiór odpadów o
masie co najmniej 400 Mg oraz przedstawi dowód potwierdzający, że ta usługa została/jest
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wykonywana należycie
• do wykonania zadania posiada odpowiedni sprzęt, tzn. dysponuje co najmniej:
- dwoma samochodami specjalistycznymi przystosowanymi do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych
- dwoma samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów
komunalnych
- jednym pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej 
wyposażonych w :
- system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający
trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach
ich postoju oraz czujniki rejestrujące dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający
weryfikację tych danych
- kamery lub aparaty fotograficzne, które umożliwią kontrolę gromadzenia odpadów w
workach/pojemnikach przez właścicieli nieruchomości.
Samochody Wykonawcy powinny być oznaczone w widoczny sposób nazwą przedsiębiorcy
oraz numerem jego telefonu.
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