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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”

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  



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

3 / 17

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.2711.1.2015.EM

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:   2015-025145   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 042-072379  z dnia:  28/02/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
23/02/2015  (dd/mm/rrrr)
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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: Informacje o
charakterze prawnym,
ekonomicznym, finansowym i
technicznym III.2)Warunki udziału
III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
1. W celu oceny spełnienia
przez wykonawcę warunków,
o których mowa w art.22 ust.1
ustawy Pzp i zweryfikowania
zdolności Wykonawcy do należytego
wykonania udzielonego zamówienia,
i których opis został zamieszczony
w Sekcji III.2.3) "Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych
standardów" w punkcie 1.1), punkcie
1.2) i punkcie 1.3) Ogłoszenia
należy wraz z ofertą - pod rygorem
wykluczenia z postępowania
na podstawie art.24 ust.2 pkt.4)
ustawy Pzp - złożyć następujące
oświadczenia i dokumenty:
1.1) oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postepowaniu
1.2) zezwolenie na transport
odpadów lub odpowiedni wpis do
rejestru – zgodnie z art. 233 ustawy

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
1. W celu oceny spełnienia
przez wykonawcę warunków,
o których mowa w art.22 ust.1
ustawy Pzp i zweryfikowania
zdolności Wykonawcy do należytego
wykonania udzielonego zamówienia,
i których opis został zamieszczony
w Sekcji III.2.3) "Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych
standardów" w punkcie 1.1), punkcie
1.2) i punkcie 1.3) Ogłoszenia
należy wraz z ofertą - pod rygorem
wykluczenia z postępowania
na podstawie art.24 ust.2 pkt.4)
ustawy Pzp - złożyć następujące
oświadczenia i dokumenty:
1.1) oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postepowaniu
1.2.1) wpis do rejestru działalności
regulowanej, o której mowa w art.
9b i następne ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu
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z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z póżn. zm);
1.3) wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych
głównych usług, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz, których usługi
zostały wykonane, na formularzu
zgodnym z treścią Formularza
6 („Doświadczenie zawodowe
”). Wykaz musi potwierdzać
spełnienie warunku, o którym mowa
Sekcji III.2.3) pkt.1 "Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych
standardów: Do wykazu należy
załączyć dowody, czy usługi zostały
wykonane lub są wykonywane
należycie.
Uwaga: za główne należy uznać
takie usługi, które potwierdzają
spełnienie warunków udziału
określonych w Sekcji III.2.3)
pkt. 1 Ogłoszenia "Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych
standardów"
Dowodami, o których mowa powyżej
są:
1) poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania
ofert;
2) oświadczenie wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w pkt
1).
W przypadku, gdy zamawiający
jest podmiotem, na rzecz, którego
usługi wskazane w wykazie, zostały
wcześniej wykonane, wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa powyżej.
Jednocześnie Zamawiający
informuje, iż zgodnie z §9 ust.
2 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy,

czystości i porządku w gminach,
prowadzonego przez Zarząd
Związku Międzygminnego „Czysty
Region” w Kędzierzynie-Koźlu,
w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia,
1.2.2) zezwolenie na transport
odpadów ewentualnie wpis do
rejestru zgodnie z przepisem art.
49 ust.1, art. 50 ust. 3 oraz art. 233
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21
ze zm.),
1.3) wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych
głównych usług, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz, których usługi
zostały wykonane, na formularzu
zgodnym z treścią Formularza
6 („Doświadczenie zawodowe
”). Wykaz musi potwierdzać
spełnienie warunku, o którym mowa
Sekcji III.2.3) pkt.1 "Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych
standardów: Do wykazu należy
załączyć dowody, czy usługi zostały
wykonane lub są wykonywane
należycie.
Uwaga: za główne należy uznać
takie usługi, które potwierdzają
spełnienie warunków udziału
określonych w Sekcji III.2.3)
pkt. 1 Ogłoszenia "Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych
standardów"
Dowodami, o których mowa powyżej
są:
1) poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania
ofert;
2) oświadczenie wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w pkt
1).
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oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. z
2013, poz. 231) w postępowaniach
o udzielenie zamówienia
publicznego wszczynanych w
okresie 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie rozporządzenia,
wykonawca, w miejsce poświadczeń,
może przedkładać dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie
usług określone w § 1 ust. 1 pkt 2
i 3 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.
U. Nr 226, poz. 1817) (tj wszelkie
dokumenty potwierdzające, że
usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie).
Zamawiający informuje, iż w razie
konieczności, szczególnie, gdy
wykaz lub dowody, o których
powyżej, budzą wątpliwości
Zamawiającego lub gdy z
poświadczenia albo z innego
dokumentu wynika, że zamówienie
nie zostało wykonane lub
zostało wykonane nienależycie,
Zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz, którego usługi
były lub miały zostać wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji
lub dokumentów bezpośrednio
Zamawiającemu.
1.4) Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresem
wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, a
także oświadczeniem, że osoby te
posiadają wymagane uprawnienia,
na formularzu zgodnym z treścią
Formularza 7 („Wykaz kadry ”).
Wykaz musi potwierdzać spełnienie
warunku, o którym mowa w Sekcji
III.2.3) "pkt.3 Ogłoszenia "Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych
standardów"

W przypadku, gdy zamawiający
jest podmiotem, na rzecz, którego
usługi wskazane w wykazie, zostały
wcześniej wykonane, wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa powyżej.
Jednocześnie Zamawiający
informuje, iż zgodnie z §9 ust.
2 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. z
2013, poz. 231) w postępowaniach
o udzielenie zamówienia
publicznego wszczynanych w
okresie 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie rozporządzenia,
wykonawca, w miejsce poświadczeń,
może przedkładać dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie
usług określone w § 1 ust. 1 pkt 2
i 3 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.
U. Nr 226, poz. 1817) (tj wszelkie
dokumenty potwierdzające, że
usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie).
Zamawiający informuje, iż w razie
konieczności, szczególnie, gdy
wykaz lub dowody, o których
powyżej, budzą wątpliwości
Zamawiającego lub gdy z
poświadczenia albo z innego
dokumentu wynika, że zamówienie
nie zostało wykonane lub
zostało wykonane nienależycie,
Zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz, którego usługi
były lub miały zostać wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji
lub dokumentów bezpośrednio
Zamawiającemu.
1.4) Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresem
wykonywanych przez nie czynności,
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1.5) Wykaz narzędzi, wyposażenia
zakładu i urządzeń technicznych
dostępnych Wykonawcy w
celu realizacji zamówienia
z podaniem typu pojazdu,
numeru rejestracyjnego, roku
produkcji, stanu technicznego
wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami,
na formularzu zgodnym z
treścią Formularza 8 (Potencjał
techniczny”). Wykaz musi
potwierdzać spełnienie warunku,
o którym mowa w Sekcji III.2.3)
"pkt. 2 Ogłoszenia "Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych
standardów".
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
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
mniejsze niż:
- Część Nr 1 – Sektor 2 – Cisek –
1.500 Mg
- Część Nr 2 – Sektor 3 – Izbicko –
1.500 Mg
- Część Nr 3 – Sektor 5 –
Kolonowskie – 1.500 Mg
- Część Nr 4 – Sektor 6 – Leśnica –
2.500 Mg
- Część Nr 5 – Sektor 8 – Polska
Cerekiew – 1.200 Mg
- Część Nr 6 – Sektor 10 – Ujazd –
1.500 Mg
- Część Nr 7 – Sektor 4 –
Kędzierzyn-Koźle – 15.000 Mg
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca składający ofertę na
więcej niż jedną część zamówienia

oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, a
także oświadczeniem, że osoby te
posiadają wymagane uprawnienia,
na formularzu zgodnym z treścią
Formularza 7 („Wykaz kadry ”).
Wykaz musi potwierdzać spełnienie
warunku, o którym mowa w Sekcji
III.2.3) "pkt.3 Ogłoszenia "Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych
standardów"
1.5) Wykaz narzędzi, wyposażenia
zakładu i urządzeń technicznych
dostępnych Wykonawcy w
celu realizacji zamówienia
z podaniem typu pojazdu,
numeru rejestracyjnego, roku
produkcji, stanu technicznego
wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami,
na formularzu zgodnym z
treścią Formularza 8 (Potencjał
techniczny”). Wykaz musi
potwierdzać spełnienie warunku,
o którym mowa w Sekcji III.2.3)
"pkt. 2 Ogłoszenia "Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych
standardów".
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku
1.1) Wykonawca musi posiadać
doświadczenie polegające na
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 nie więcej niż 2 zamówień
nie mniejszej niż:
- Część Nr 1 – Sektor 1 – Cisek –
2.000 Mg
- Część Nr 2 – Sektor 2 – Izbicko –
1.500 Mg
- Część Nr 3 – Sektor 5 –
Kolonowskie – 1.500 Mg
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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 4 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
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

- Część Nr 4 – Sektor 6 – Leśnica –
2.500 Mg
- Część Nr 5 – Sektor 8 – Polska
Cerekiew – 1.200 Mg
- Część Nr 6 – Sektor 10 – Ujazd –
1.500 Mg
- Część Nr 7 – Sektor 3 –
Kędzierzyn-Koźle - osiedla:
Śródmieście, Kuźniczka, Piastów,
Blachownia, Przyjaźni, Lenartowice,
Cisowa, Miejsce Kłodnickie,
Sławięcice, Azoty – 9.000 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 4 musi wykazać
się posiadaniem doświadczenia
odpowiadającym 2.500,00 Mg
odebranych odpadów komunalnych
w ramach nie więcej niż dwóch
zamówień.
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,
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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 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
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

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,
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
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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 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,
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

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,
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,
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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),
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

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
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,
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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. 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 pojazdy przystosowane do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
c) min.2 pojazdy ciężarowe 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)
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.

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. 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 pojazdy przystosowane do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
c) min.2 pojazdy ciężarowe 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)pojazd do odbioru kontenerów
KP-7
f) bazą magazynowo transportową
spełniającą wymogi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
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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
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

od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
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 postępowaniu
wykazać się dla każdej części,
na które składana jest oferta tymi
samymi osobami.
Zamawiający nie wymaga aby
Wykonawca składając ofertę
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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
udostępnione – w przypadku gdy
Wykonawca wykazując spełnianie
warunków polega na zdolnościach
finansowych innych podmiotów.
5. Dokument zobowiązania w swej
treści oprócz informacji, kto jest

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 zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić, iż będzie dysponował
tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca wykazując
spełnienie warunku, o którym
mowa w art. 22 ust.1 ustawy
Pzp, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust.2 b ustawy Pzp,
Zamawiający w celu oceny czy
Wykonawca będzie dysponował
zasobami tych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący Wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do zasobów,
żąda dokumentów dotyczących w
szczególności:
- zakresu dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie
łączył Wykonawcę z innym
podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
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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.
6. Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstałą w skutek
nieudostępnienia tych zasobów,
chyba, ze za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.

6. Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstałą w skutek
nieudostępnienia tych zasobów,
chyba, ze za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
7. Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstałą w skutek
nieudostępnienia tych zasobów,
chyba, ze za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
8. Wykonawcy powołujący się
przy wykazywaniu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
na zasoby innych podmiotów,
które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada
także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym od
Wykonawcy, określonym w Sekcji III
punkt III.2.1 podpunkty 6.1 do 6.7 a).

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe

Zamiast:

1. Zamawiający przewiduje
udzielanie zamówień
uzupełniających, o których mowa w
art.67 ust.1 pkt.6
Pzp - o wartości do 20 %
realizowanego zamówienia
2. Termin realizacji zamówienia
– świadczenie usług odbioru i
zagospodarowania odpadów
komunalnych: 24
miesiące od dnia rozpoczęcia
odbioru i zagospodarowania
odpadów.
Przy czym:
2.1) Wyposażenie właścicieli
nieruchomości w pojemniki i worki
na odpady komunalne nastąpi w
terminie do 2
miesięcy od dnia podpisania umowy.
2.2) Od pierwszego dnia
następującego po upływie 2 miesięcy
od dnia podpisania umowy –
rozpoczęcie
świadczenia usługi odbioru i
zagospodarowania odpadów – dzień,
od którego przez okres 24 miesięcy
Wykonawca odpowiada za odbiór
i zagospodarowanie odpadów
komunalnych.

Powinno być:

1. Zamawiający przewiduje
udzielanie zamówień
uzupełniających, o których mowa w
art.67 ust.1 pkt.6
Pzp - o wartości do 20 %
realizowanego zamówienia
2. Termin wykonania przedmiotu
umowy ustala się na okres 12
miesięcy licząc od pierwszego dnia
miesiąca następującego po dacie
podpisania umowy, z zastrzeżeniem,
iż:
1) Wykonawca ma od dnia
przekazania mu przez
Zamawiającego bazy danych
o właścicielach nieruchomości
…(w zależności od części:
części 1,2,3,4,5 i 6 – 45 dni,
część 7 – 65 dni)…. dni na
wyposażenie w pojemniki,
kontenery i worki na odpady
komunalne zgodnie z wymaganiami
SIWZ oraz oznakowanie
(kod RFID) pojemników i
kontenerów zapewniające
identyfikację użytkownika
pojemnika lub kontenera, jego
adresu nieruchomości i adresu
punktu odbioru odpadów, rodzaj
odbieranego odpadu wraz z
możliwością odczytu danych
o opróżnieniu pojemnika oraz
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3. Umowa może być zmieniona
w stosunku do złożonej oferty na
warunkach określonych w Istotnych
dla stron postanowieniach umowy –
Załącznik Nr 9 do SIWZ.

powiązanych danych z systemu
GPS.
2) Zamawiający w terminie 7 dni
od dnia otrzymania pisemnego
oświadczenia o zakończonych
czynnościach, o których mowa
w punkcie 2 podpunkt 1 dokona
sprawdzenia poprawności i
rzetelności ich wykonania, z
czynności tej sporządzony zostanie
protokół. W protokole, jeżeli
Wykonawca, wykona wszystkie
czynności, o których mowa powyżej
Zamawiający ostatecznie potwierdzi
spełnienie przez Wykonawcę
warunków wymienionych w punkcie
2 podpunkt 1.
3) Jeżeli Wykonawca ustawi
wcześniej pojemniki i kontenery
(bez konieczności oznakowania
w kody RFID) oraz wyposaży w
worki (przed upływem terminów
określonych w punkcie 2.podpunkt
1), to rozpoczyna świadczenie
usług odbioru i zagospodarowania
odpadów wcześniej – i rozliczany
jest wtedy za ten czas według cen za
1 Mg – zgodnie z ofertą. Warunkiem
przystąpienia do świadczenia
usługi zgodnie z umową jest
podpisanie przez strony protokołu
stwierdzającego wyposażenie
właścicieli nieruchomości w
pojemniki, kontenery i worki na
odpady komunalne. Świadczenie
usługi na tych warunkach jest
możliwe aż do ostatniego dnia, o
którym mowa w punkcie.2 podpunkt
1.
3. Umowa może być zmieniona
w stosunku do złożonej oferty na
warunkach określonych w Istotnych
dla stron postanowieniach umowy –
Załącznik Nr 9 do SIWZ

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV: Procedura IV.3.3)Warunki
otrzymania specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego Termin składania
wniosków dotyczących uzyskania
dokumentów lub dostępu do
dokumentów:

Zamiast:
07/04/2015   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
25/06/2015   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:
07/04/2015   Godzina: 09:00

Powinno być:
25/06/2015   Godzina: 09:00
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Sekcja IV: Procedura IV.3.4)Termin
składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

(dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV: Procedura IV.3.8)Warunki
otwarcia ofert

Zamiast:
07/04/2015   Godzina: 09:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
25/06/2015   Godzina: 09:15
(dd/mm/rrrr)

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:
03/06/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-073788
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