
PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

1 / 14

Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Związek Międzygminny "Czysty
Region"

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Portowa 47

Miejscowość:  Kędzierzyn-Koźle Kod pocztowy:  47-205 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 774461190

Osoba do kontaktów:  Elżbieta Masternak-Huczek

E-mail:  e.masternak@czystyregion.pl Faks:  +48 774461149

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.czystyregion.bip-e.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu
Związku Międzygminnego „Czysty Region” w okresie 4 lat - 10 części

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia dla każdej części zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; z nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości, które w części stanowią
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” , wraz z
wyposażeniem ww. nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne oraz utrzymywaniem pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90500000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP.2711.13.2014

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ZMCR
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-138335   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 203-359631  z dnia:  22/10/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
17/10/2014  (dd/mm/rrrr)



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

4 / 14

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III Informacja o charakterze
prawnym, ekonomicznym,
finansowym i technicznym
III.2) Warunki udziału III.2.3)
Kwalifikacje techniczne: Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych
standardów:

Zamiast:

1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku
1.1) Wykonawca musi posiadać
doświadczenie polegające
na wykonaniu a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych
wykonywaniu w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie zamówienia
(usługi) polegającego na odbieraniu
odpadów w ciągu maksymalnie
następujących po sobie 12 miesięcy,
w gminach o liczbie mieszkańców
nie mniejszej niż 10.000 osób i
masie łącznej odebranych odpadów
nie mniejszej niż 2000 Mg
1.2) Wykonawca musi posiadać
doświadczenie polegające
na wykonaniu a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych
wykonywaniu w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania

Powinno być:

1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku
1.1) Wykonawca musi posiadać
doświadczenie polegające
na wykonaniu a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych
wykonywaniu w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie zamówienia (usługi)
polegającej na odbieraniu odpadów
komunalnych zmieszanych jak i
innych odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych i/lub
niezamieszkałych o łącznej masie
odebranych odpadów komunalnych
w ramach jednego zamówienia nie
mniejszej niż:
Część Nr 1: 1.500,oo Mg
Część Nr 2: 1.500,00 Mg
Część Nr 3: 1.500,00 Mg
Część Nr 4: 2.500,00 Mg
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ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie zamówienia (usługi)
polegającej na odbieraniu odpadów
komunalnych zmieszanych jak i
innych odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych i/lub
niezamieszkałych o łącznej masie
odebranych odpadów komunalnych
w ramach jednego zamówienia nie
mniejsze niż:
Część Nr 1: 1.500,oo Mg
Część Nr 2: 1.500,00 Mg
Część Nr 3: 1.500,00 Mg
Część Nr 4: 2.500,00 Mg
Część Nr 5: 1.600,00 Mg
Część Nr 6: 1.200,00 Mg
Część Nr 7: 2.500,00 Mg
Część Nr 8: 1.800,00 Mg
Część Nr 9: 1.700,00 Mg
Część Nr 10: 15.000,00 Mg
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca składający ofertę na
więcej niż jedną część zamówienia
wykazał się spełnieniem warunku
najwyższym dla części, na jaką
składa ofertę, a zatem Wykonawca
składający ofertę na więcej niż jedną
część zamówienia musi wykazać się
spełnieniem warunku na poziomie
nie mniejszym niż największa ilość
odpadów wymagana dla tej danej
części na, którą również składana
jest oferta. Zamawiający nie wymaga
aby Wykonawca składając ofertę na
więcej niż jedną część zamówienia
wykazywał się doświadczeniem
odpowiadającym sumie mas
odebranych odpadów komunalnych
wymaganych dla poszczególnych
części, na które składana jest oferta .
Przykładowo zatem, jeżeli
Wykonawca składa ofertę na części
1, 2, i 7 Wykonawca musi wykazać
się posiadaniem doświadczenia
odpowiadającym 2.500,00 Mg
odebranych odpadów komunalnych
w ramach jednego zamówienia.
2. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku
2.1) Wykonawca dysponuje
lub będzie dysponował niżej
wymienionymi narzędziami,

Część Nr 5: 1.600,00 Mg
Część Nr 6: 1.200,00 Mg
Część Nr 7: 2.500,00 Mg
Część Nr 8: 1.800,00 Mg
Część Nr 9: 1.700,00 Mg
Część Nr 10: 15.000,00 Mg
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca składający ofertę na
więcej niż jedną część zamówienia
wykazał się spełnieniem warunku
najwyższym dla części, na jaką
składa ofertę, a zatem Wykonawca
składający ofertę na więcej niż jedną
część zamówienia musi wykazać się
spełnieniem warunku na poziomie
nie mniejszym niż największa ilość
odpadów wymagana dla tej danej
części na, którą również składana
jest oferta. Zamawiający nie wymaga
aby Wykonawca składając ofertę na
więcej niż jedną część zamówienia
wykazywał się doświadczeniem
odpowiadającym sumie mas
odebranych odpadów komunalnych
wymaganych dla poszczególnych
części, na które składana jest oferta .
Przykładowo zatem, jeżeli
Wykonawca składa ofertę na części
1, 2, i 7 Wykonawca musi wykazać
się posiadaniem doświadczenia
odpowiadającym 2.500,00 Mg
odebranych odpadów komunalnych
w ramach jednego zamówienia.
2. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku
2.1) Wykonawca dysponuje
lub będzie dysponował niżej
wymienionymi narzędziami,
wyposażeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi:
Część Nr 1
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka
przystosowane do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych
z pojemników o pojemnościach
wynikających z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez
funkcji kompaktującej do odbioru
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wyposażeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi:
Część Nr 1
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka
przystosowane do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych
z pojemników o pojemnościach
wynikających z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez
funkcji kompaktującej do odbioru
selektywnie zebranych odpadów w
workach (skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka
o zamkniętym obiegu wody
przystosowany do mycia i
dezynfekcji pojemników bez
konieczności ich transportowania
z miejsca odbioru odpadów,
pozwalającym na wysokociśnieniowe
mycie pojemnika wraz z
odpowiednim dozowaniem środka
dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową
spełniającą wymogi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
poz.122)
Część Nr 2
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka
przystosowane do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych
z pojemników o pojemnościach
wynikających z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez
funkcji kompaktującej do odbioru
selektywnie zebranych odpadów w
workach (skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka
o zamkniętym obiegu wody
przystosowany do mycia i
dezynfekcji pojemników bez
konieczności ich transportowania
z miejsca odbioru odpadów,

selektywnie zebranych odpadów w
workach (skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka
o zamkniętym obiegu wody
przystosowany do mycia i
dezynfekcji pojemników bez
konieczności ich transportowania
z miejsca odbioru odpadów,
pozwalającym na wysokociśnieniowe
mycie pojemnika wraz z
odpowiednim dozowaniem środka
dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową
spełniającą wymogi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
poz.122)
Część Nr 2
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka
przystosowane do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych
z pojemników o pojemnościach
wynikających z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez
funkcji kompaktującej do odbioru
selektywnie zebranych odpadów w
workach (skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka
o zamkniętym obiegu wody
przystosowany do mycia i
dezynfekcji pojemników bez
konieczności ich transportowania
z miejsca odbioru odpadów,
pozwalającym na wysokociśnieniowe
mycie pojemnika wraz z
odpowiednim dozowaniem środka
dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową
spełniającą wymogi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
poz.122)
Część Nr 3
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka
przystosowane do odbierania
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pozwalającym na wysokociśnieniowe
mycie pojemnika wraz z
odpowiednim dozowaniem środka
dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową
spełniającą wymogi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
poz.122)
Część Nr 3
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka
przystosowane do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych
z pojemników o pojemnościach
wynikających z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez
funkcji kompaktującej do odbioru
selektywnie zebranych odpadów w
workach (skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka
o zamkniętym obiegu wody
przystosowany do mycia i
dezynfekcji pojemników bez
konieczności ich transportowania
z miejsca odbioru odpadów,
pozwalającym na wysokociśnieniowe
mycie pojemnika wraz z
odpowiednim dozowaniem środka
dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową
spełniającą wymogi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
poz.122)
Część Nr 4
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka
przystosowane do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych
z pojemników o pojemnościach
wynikających z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,

zmieszanych odpadów komunalnych
z pojemników o pojemnościach
wynikających z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez
funkcji kompaktującej do odbioru
selektywnie zebranych odpadów w
workach (skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka
o zamkniętym obiegu wody
przystosowany do mycia i
dezynfekcji pojemników bez
konieczności ich transportowania
z miejsca odbioru odpadów,
pozwalającym na wysokociśnieniowe
mycie pojemnika wraz z
odpowiednim dozowaniem środka
dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową
spełniającą wymogi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
poz.122)
Część Nr 4
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka
przystosowane do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych
z pojemników o pojemnościach
wynikających z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez
funkcji kompaktującej do odbioru
selektywnie zebranych odpadów w
workach (skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka
o zamkniętym obiegu wody
przystosowany do mycia i
dezynfekcji pojemników bez
konieczności ich transportowania
z miejsca odbioru odpadów,
pozwalającym na wysokociśnieniowe
mycie pojemnika wraz z
odpowiednim dozowaniem środka
dezynfekującego,



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

8 / 14

c) min.1 pojazd ciężarowy bez
funkcji kompaktującej do odbioru
selektywnie zebranych odpadów w
workach (skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka
o zamkniętym obiegu wody
przystosowany do mycia i
dezynfekcji pojemników bez
konieczności ich transportowania
z miejsca odbioru odpadów,
pozwalającym na wysokociśnieniowe
mycie pojemnika wraz z
odpowiednim dozowaniem środka
dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową
spełniającą wymogi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
poz.122)
Część Nr 5
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka
przystosowane do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych
z pojemników o pojemnościach
wynikających z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez
funkcji kompaktującej do odbioru
selektywnie zebranych odpadów w
workach (skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka
o zamkniętym obiegu wody
przystosowany do mycia i
dezynfekcji pojemników bez
konieczności ich transportowania
z miejsca odbioru odpadów,
pozwalającym na wysokociśnieniowe
mycie pojemnika wraz z
odpowiednim dozowaniem środka
dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową
spełniającą wymogi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
poz.122)
Część Nr 6

e) bazą magazynowo transportową
spełniającą wymogi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
poz.122)
Część Nr 5
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka
przystosowane do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych
z pojemników o pojemnościach
wynikających z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez
funkcji kompaktującej do odbioru
selektywnie zebranych odpadów w
workach (skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka
o zamkniętym obiegu wody
przystosowany do mycia i
dezynfekcji pojemników bez
konieczności ich transportowania
z miejsca odbioru odpadów,
pozwalającym na wysokociśnieniowe
mycie pojemnika wraz z
odpowiednim dozowaniem środka
dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową
spełniającą wymogi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
poz.122)
Część Nr 6
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka
przystosowane do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych
z pojemników o pojemnościach
wynikających z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez
funkcji kompaktującej do odbioru
selektywnie zebranych odpadów w
workach (skrzyniowy lub wywrotka),
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a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka
przystosowane do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych
z pojemników o pojemnościach
wynikających z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez
funkcji kompaktującej do odbioru
selektywnie zebranych odpadów w
workach (skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka
o zamkniętym obiegu wody
przystosowany do mycia i
dezynfekcji pojemników bez
konieczności ich transportowania
z miejsca odbioru odpadów,
pozwalającym na wysokociśnieniowe
mycie pojemnika wraz z
odpowiednim dozowaniem środka
dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową
spełniającą wymogi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
poz.122)
Część Nr 7
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka
przystosowane do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych
z pojemników o pojemnościach
wynikających z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez
funkcji kompaktującej do odbioru
selektywnie zebranych odpadów w
workach (skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka
o zamkniętym obiegu wody
przystosowany do mycia i
dezynfekcji pojemników bez
konieczności ich transportowania
z miejsca odbioru odpadów,
pozwalającym na wysokociśnieniowe
mycie pojemnika wraz z

d) min. 1 pojazd typu myjka
o zamkniętym obiegu wody
przystosowany do mycia i
dezynfekcji pojemników bez
konieczności ich transportowania
z miejsca odbioru odpadów,
pozwalającym na wysokociśnieniowe
mycie pojemnika wraz z
odpowiednim dozowaniem środka
dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową
spełniającą wymogi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
poz.122)
Część Nr 7
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka
przystosowane do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych
z pojemników o pojemnościach
wynikających z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez
funkcji kompaktującej do odbioru
selektywnie zebranych odpadów w
workach (skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka
o zamkniętym obiegu wody
przystosowany do mycia i
dezynfekcji pojemników bez
konieczności ich transportowania
z miejsca odbioru odpadów,
pozwalającym na wysokociśnieniowe
mycie pojemnika wraz z
odpowiednim dozowaniem środka
dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową
spełniającą wymogi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
poz.122)
Część Nr 8
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka
przystosowane do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych
z pojemników o pojemnościach
wynikających z Regulaminu
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odpowiednim dozowaniem środka
dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową
spełniającą wymogi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
poz.122)
Część Nr 8
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka
przystosowane do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych
z pojemników o pojemnościach
wynikających z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez
funkcji kompaktującej do odbioru
selektywnie zebranych odpadów w
workach (skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka
o zamkniętym obiegu wody
przystosowany do mycia i
dezynfekcji pojemników bez
konieczności ich transportowania
z miejsca odbioru odpadów,
pozwalającym na wysokociśnieniowe
mycie pojemnika wraz z
odpowiednim dozowaniem środka
dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową
spełniającą wymogi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
poz.122)
Część Nr 9
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka
przystosowane do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych
z pojemników o pojemnościach
wynikających z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez
funkcji kompaktującej do odbioru

utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez
funkcji kompaktującej do odbioru
selektywnie zebranych odpadów w
workach (skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka
o zamkniętym obiegu wody
przystosowany do mycia i
dezynfekcji pojemników bez
konieczności ich transportowania
z miejsca odbioru odpadów,
pozwalającym na wysokociśnieniowe
mycie pojemnika wraz z
odpowiednim dozowaniem środka
dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową
spełniającą wymogi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
poz.122)
Część Nr 9
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka
przystosowane do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych
z pojemników o pojemnościach
wynikających z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez
funkcji kompaktującej do odbioru
selektywnie zebranych odpadów w
workach (skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka
o zamkniętym obiegu wody
przystosowany do mycia i
dezynfekcji pojemników bez
konieczności ich transportowania
z miejsca odbioru odpadów,
pozwalającym na wysokociśnieniowe
mycie pojemnika wraz z
odpowiednim dozowaniem środka
dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową
spełniającą wymogi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia
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selektywnie zebranych odpadów w
workach (skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka
o zamkniętym obiegu wody
przystosowany do mycia i
dezynfekcji pojemników bez
konieczności ich transportowania
z miejsca odbioru odpadów,
pozwalającym na wysokociśnieniowe
mycie pojemnika wraz z
odpowiednim dozowaniem środka
dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową
spełniającą wymogi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
poz.122)
Część Nr 10
a) min. 4 pojazdy typu śmieciarka
przystosowane do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych
z pojemników o pojemnościach
wynikających z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy,
b) min. 2 pojazd przystosowany do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
c) min.2 pojazd ciężarowy bez
funkcji kompaktującej do odbioru
selektywnie zebranych odpadów w
workach (skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka
o zamkniętym obiegu wody
przystosowany do mycia i
dezynfekcji pojemników bez
konieczności ich transportowania
z miejsca odbioru odpadów,
pozwalającym na wysokociśnieniowe
mycie pojemnika wraz z
odpowiednim dozowaniem środka
dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową
spełniającą wymogi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
poz.122)
2.2) Wszystkie pojazdy powinny
spełniać wymogi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia

11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
poz.122)
Część Nr 10
a) min. 4 pojazdy typu śmieciarka
przystosowane do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych
z pojemników o pojemnościach
wynikających z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy,
b) min. 2 pojazd przystosowany do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
c) min.2 pojazd ciężarowy bez
funkcji kompaktującej do odbioru
selektywnie zebranych odpadów w
workach (skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka
o zamkniętym obiegu wody
przystosowany do mycia i
dezynfekcji pojemników bez
konieczności ich transportowania
z miejsca odbioru odpadów,
pozwalającym na wysokociśnieniowe
mycie pojemnika wraz z
odpowiednim dozowaniem środka
dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową
spełniającą wymogi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
poz.122)
2.2) Wszystkie pojazdy powinny
spełniać wymogi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z
2013 r. poz.122).
UWAGA: Wykonawca składający
ofertę na więcej niż jedną część
zamówienia może w celu spełnienia
warunku udziału w postepowaniu
wykazać dla każdej części
zamówienia te same pojazdy
oraz tą samą bazę magazynowo
-transportową. Zamawiający
nie wymaga aby Wykonawca
składając ofertę na więcej niż jedną
część zamówienia wykazywał się
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11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z
2013 r. poz.122).
UWAGA: Wykonawca składający
ofertę na więcej niż jedną część
zamówienia może w celu spełnienia
warunku udziału w postepowaniu
wykazać dla każdej części
zamówienia te same pojazdy
oraz tą samą bazę magazynowo
-transportową. Zamawiający
nie wymaga aby Wykonawca
składając ofertę na więcej niż jedną
część zamówienia wykazywał się
potencjałem technicznym (liczba
pojazdów i baz magazynowo -
transportowych) odpowiadającym
sumie potencjałów technicznych
(liczbie pojazdów i baz magazynowo
-transportowych) wymaganych dla
części, na które składana jest oferta.
Zamawiający wymaga jednak, aby
Wykonawca składający ofertę na
więcej niż jedną część zamówienia
wykazał się spełnieniem warunku
najwyższego dla części, na jaką
składa ofertę.
3. Osoby zdolne do wykonania
zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku
Wykonawca winien dysponować
osobami, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia
legitymujące się kwalifikacjami
zawodowymi , doświadczeniem
i wykształceniem odpowiednimi
do stanowisk jakie im zostaną
powierzone - zgodnie z poniższym
wykazem :
• min. 4 osoby z uprawnieniami do
kierowania pojazdami kategorii C,
posiadające aktualne świadectwo
kwalifikacji zawodowej,
Sprawdzenie ww. warunku udziału
w postępowaniu odbywać się będzie
na podstawie przedłożonych przez
Wykonawcę dokumentów wg zasady
spełnia / nie spełnia.
UWAGA: Wykonawca składający
ofertę na więcej niż jedną część
zamówienia może w celu spełnienia
warunku udziału w postepowaniu
wykazać się dla każdej części,
na które składana jest oferta tymi

potencjałem technicznym (liczba
pojazdów i baz magazynowo -
transportowych) odpowiadającym
sumie potencjałów technicznych
(liczbie pojazdów i baz magazynowo
-transportowych) wymaganych dla
części, na które składana jest oferta.
Zamawiający wymaga jednak, aby
Wykonawca składający ofertę na
więcej niż jedną część zamówienia
wykazał się spełnieniem warunku
najwyższego dla części, na jaką
składa ofertę.
3. Osoby zdolne do wykonania
zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku
Wykonawca winien dysponować
osobami, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia
legitymujące się kwalifikacjami
zawodowymi , doświadczeniem
i wykształceniem odpowiednimi
do stanowisk jakie im zostaną
powierzone - zgodnie z poniższym
wykazem :
• min. 4 osoby z uprawnieniami do
kierowania pojazdami kategorii C,
posiadające aktualne świadectwo
kwalifikacji zawodowej,
Sprawdzenie ww. warunku udziału
w postępowaniu odbywać się będzie
na podstawie przedłożonych przez
Wykonawcę dokumentów wg zasady
spełnia / nie spełnia.
UWAGA: Wykonawca składający
ofertę na więcej niż jedną część
zamówienia może w celu spełnienia
warunku udziału w postepowaniu
wykazać się dla każdej części,
na które składana jest oferta tymi
samymi osobami, bez względu na
ilość części na które składana jest
oferta.
Zamawiający nie wymaga aby
Wykonawca składając ofertę
na więcej niż jedną część
zamówienia wykazywał się
osobami odpowiadającym sumie
osób wymaganych dla każdej
części, na które składana jest
oferta. Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca składający ofertę na
więcej niż jedną część zamówienia
wykazał się spełnieniem warunku
najwyższego dla części, na jaką
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samymi osobami, bez względu na
ilość części na które składana jest
oferta.
Zamawiający nie wymaga aby
Wykonawca składając ofertę
na więcej niż jedną część
zamówienia wykazywał się
osobami odpowiadającym sumie
osób wymaganych dla każdej
części, na które składana jest
oferta. Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca składający ofertę na
więcej niż jedną część zamówienia
wykazał się spełnieniem warunku
najwyższego dla części, na jaką
składa ofertę – w przypadku osób: 4
osoby.
4. Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym , osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu ( w
zależności od zasobu):
a) pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do zrealizowania
lub udziału w realizacji części
zamówienia, zawierające zakres
czynności , które te podmioty
zobowiązują się wykonać – w
przypadku gdy Wykonawca
wykazując spełnianie warunków
udziału w postępowaniu polega
na wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów;
b) pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia , zawierające
także wykaz narzędzi i urządzeń
technicznych , które ten podmiot
udostępnia – w przypadku gdy
Wykonawca wykazując spełnienie
warunków udziału w postępowaniu
polega na potencjale technicznym
innych podmiotów ;
c) pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy osób na okres ich
udziału w wykonywaniu zamówienia,

składa ofertę – w przypadku osób: 4
osoby.
4. Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym , osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu ( w
zależności od zasobu):
a) pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do zrealizowania
lub udziału w realizacji części
zamówienia, zawierające zakres
czynności , które te podmioty
zobowiązują się wykonać – w
przypadku gdy Wykonawca
wykazując spełnianie warunków
udziału w postępowaniu polega
na wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów;
b) pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia , zawierające
także wykaz narzędzi i urządzeń
technicznych , które ten podmiot
udostępnia – w przypadku gdy
Wykonawca wykazując spełnienie
warunków udziału w postępowaniu
polega na potencjale technicznym
innych podmiotów ;
c) pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy osób na okres ich
udziału w wykonywaniu zamówienia,
zawierające także listę osób,
które zostaną przez ten podmiot
udostępnione – w przypadku, gdy
Wykonawca wykazując spełnianie
warunków udziału w postępowaniu
polega na osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innych
podmiotów;
d) pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia,
zawierające także wysokość
środków finansowych , które
mogą zostać przez ten podmiot



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

14 / 14

zawierające także listę osób,
które zostaną przez ten podmiot
udostępnione – w przypadku, gdy
Wykonawca wykazując spełnianie
warunków udziału w postępowaniu
polega na osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innych
podmiotów;
d) pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia,
zawierające także wysokość
środków finansowych , które
mogą zostać przez ten podmiot
udostępnione – w przypadku gdy
Wykonawca wykazując spełnianie
warunków polega na zdolnościach
finansowych innych podmiotów.
5. Dokument zobowiązania w swej
treści oprócz informacji, kto jest
podmiotem udostępniającym i
przyjmującym zasoby musi zawierać,
co najmniej:
- zakres dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
- charakter stosunku, jaki będzie
łączył Wykonawcę z innym
podmiotem,
- zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.

udostępnione – w przypadku gdy
Wykonawca wykazując spełnianie
warunków polega na zdolnościach
finansowych innych podmiotów.
5. Dokument zobowiązania w swej
treści oprócz informacji, kto jest
podmiotem udostępniającym i
przyjmującym zasoby musi zawierać,
co najmniej:
- zakres dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
- charakter stosunku, jaki będzie
łączył Wykonawcę z innym
podmiotem,
- zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/01/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-002248
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