
Dąbrowa Zielona , dnia 27.IL 2018r

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.,,Odbiór,

transport izagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkatych
z terenu Gminy Dąbrowa Zielona , zbieranych z PSZOK oraz odpadów wielkogabarytowych w
okresie od 01.01.2019r do 31grudnia 2O2Or"

Znak sprawy z 27 t.l.t0.2Ot8

Numer ogłoszenia: 645363-N-2018 , data zamieszczenia 09.11-.2018

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w punkcie 5.1 , 5.1.1 ;5.7,2

W siwz jest:

5.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o iIe wynika to z odrębnych przepisów.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełnienia warunku , Wykonawca musi posiadać:

5.1.1 aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Dąbrowa
Zielona.

5.1.2 aktualne zezwolenie na zbieranie i transportowanie odpadów wydane przez
właŚciwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2OL2r o odpadach.

5.1.3 aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i

elektroniczny , prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Dokonuie się zmiany na:

5.1. Kompetencji Iub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodow€j, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełnienia warunku , Wykonawca musi przedłożyĆ:

5.1.1 aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ na
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 20I2r o odpadach lub odpowiadające mu zezwolenie
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) Iub podać numer iejestrowy pod
którym podmiot posiada wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami (BDO)



W siwz jest

5.7.2. Zgodnie z art. 24aa PZP Zamawiający zastrzega , że najpierw dokona oceny ofert ,

a następnie zbada czy Wykonawca , którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W tym celu Wykonawca , którego oferta jest najkorzystniejsza zostanie wezwany do
złożenia wwyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni , aktualnych na dzień złoŻenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25
ust.1 PZP tj.:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Dąbrowa Zielona,

b) zezwolenie na zbieranie i transportowanie odpadów wydane przez właŚciwy organ
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2OI2r o odpadach,

c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
prowadzon ego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

d) dokument potwierdzający , ze 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),

e) wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert , a jezeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie , usług
polegających w szczególności na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na

rzecz właścicieli nieruchomości zamieszkałych w sposób ciągły przez okres nie krótszy niz
12 kolejnych miesięcy , o łącznej masie odebranych odpadów nie mniej niz 300 M9 wraz
z podaniem ich wartości , przedmiotu, datwykonania ipodmiotów narzecz których
usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały
wykonane lub są wykonywane nalezycie - załącznik nr 5 do siwz

- dowodami tymi są np.: referencje

f) wykaz sprzętu , wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy
usług w celu wykonania zamówienia wrazz informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami - załącznik nr 6 do SIWZ

Dokonuje się zmiany na:

5.7.2. Zgodnie z art. 24aa PZP Zamawiający zastrzega , ze najpierw dokona oceny ofert ,

a następnie zbada czy Wykonawca , którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W tym celu Wykonawca , którego oferta jest najkorzystniejsza zostanie wezwany do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 5 dni , aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25
ust.1 PZP tj.:

a) aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie
ustawy z dnia 14 grudnia 2OI2r o odpadach lub odpowiadające mu zezwolenie 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 numer rejestrowy pod
którym podmiot posiada wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami (BDO)



b) dokument potwierdzający , ze 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 trzech lat przed upływem
terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie , usług
polegających w szczególności na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na
rzecz właścicieli nieruchomości zamieszkałych w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż
12 kolejnych miesięcy , o łącznej masie odebranych odpadów nie mniej niz 300 Mg wraz
z podaniem ich wartości , przedmiotu, datwykonania ipodmiotów narzecz których
usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały
wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 5 do siwz

- dowodami tymi są np.: referencje

d) wykaz sprzętu , wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy
usług w celu wykonania zamówienia wrazz informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami - załącznik nr 6 do SIWZ


