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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.1
'W ogłoszeniu jest: WARUNKIUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów Określenie waruŃów: W celu wykazania spełnienia warunku, Wykonawca musi
posiadać: 1/ aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy
Dąbrowa Zielona.2l aktualne zezwolenię na zbieranie i transportowanie odpadów wydane
przęz właściwy organ zgodnie zustawąz dnia 14 grudnia 20l2r o odpadach. 3/ aktualny wpis
do rejestru podmiotów zbierującychzużryty sprzęt elektryczny i elektroniczny ,prowńzony
przęz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Informacj e dodatkowe
'W ogłoszeniu powinno być: WARI]NKIUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1)
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej dzińalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: W celu wykazania spełnienia
warunku, Wykonawca musi przedłożyć: 1/ aktualne zezwolenie na transport odpadów
wydane przęzwłaściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 20l2r o odpadach lub
odpowiadające mu zęzwolenię na transport odpadów wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub podać numer rejestrowy pod którym podmiot posiada wpis do
Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) lub podać
numęr rejestrowy pod którym podmiot posiada wpis do Bazy danych o produktach i
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.5.1
W ogłoszeniu jest: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1

PKT 1 USTAWY PZP W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU: a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy
Dąbrowa Zielona, b) zezwolenie na zbierarie i transportowanie odpadów wydane przez
właściwy organ zgodnie zustawąz dnia 14 grudnia 20I2r o odpadach, c) wpis do rejestru
podmiotów zbierającychzużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego ptzęz



Głównego Inspektora Ochrony Środowiska d) dokument potwierdzEący, że Wykonawca
ńezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związane1 zprzedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjnąminimum 200.000,00 ń (naleĘ
dołączyó potwierdzenie wpłaĘ), e) wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie
ostatnich trzechlatprzed upływem terminu składania ofert , ajeżeLi okres prowadzenia jest
krótszy - w tym okresie , usług polegających w szczególności na odbiorze i
zagospodarowaniu odpadów komunalnych na rzęczńaścicieli nieruchomości zarieszkałych
w sposób ciąły przez okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy , o łącznej masie
odebranych odpadów nie mniej niż 300 Mg wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów narzecz których usługi zostńy wykonane oruzzńączeniem
dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub sąwykonywane należycie -
załącznik nr 5 do siwz - dowodami tymi sąnp.: referencje f) ovykaz sprzętu, w;posazenia
zaMadu i vrządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania
zamówieniawraz z informacjąo podstawie do dysponowania tymi zasobami - załączniknr 6
do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ oŚwtłoczEŃ LUB DOKUMENTOW
SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANru NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTORYCH
MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP W ZAKRESIE SPEŁNIANIA
WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: a) aktualne zezwo|enie na transport
odpadów wydane ptzez właściwy organ na podstawie ustawy zdnia 14 grudnia 2012t o
odpadach lub odpowiadające mu zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie
wcześniej obowią7ujących przepisów lub podaó numer rejestrowy pod którym podmiot
posiada wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
(BDO) lub podać nrrmer rejestrowy pod którym podmiot posiada wpis do Bazy danych o
produktach i opakowaniach oruz o gospodarce odpadami (BDO) b) dokument potwierdzający
, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum
200.000,00 zł (należy dołączyć potwierdzenie wpłaty), c)wykaz wykonanych lub
wykonywanych w okresie ostatnich trzechlatprzed upływem terminu składania ofert , a
jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie , usfug polegających w szczególności
na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na rzęczwłaścicieli nieruchomości
zarnieszkałych w sposób ciąsły przez okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy , ołącznĄ
masie odebranych odpadów nie mniej niż 300 Mg wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu
, dat wykonania i podmiotów narzeaz których usługi zostńy wykonane orazzńączeniem
dowodów określających czy usługi te zostaŁy wykonane lub sąwykonywane należycie -
załączniknr 5 do siwz - dowodami tymi sąnp.: referencje d) wykaz sprzętu , wyposażenia
zal<ładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania
zamówieniawraz z informacjąo podstawie do dysponowania tymi zasobami - zŃączłltkllt 6
do SIWZ ,

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP w dniu ż1.1I.2018r pod
numerem 50027 8524-N-20 1 8
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