Kawęczyn, dnia 06.06.2017 r.
RG-FZP.271.7.2017

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
gminy Kawęczyn”
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wprowadza następujące
zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. Zmianie ulega V Rozdział SIWZ „Warunki udziału w postepowaniu” ust. 1 pkt. 1.1
JEST: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:
a) wykaże, iż posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i
następne ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
b) wykaże, iż posiada aktualne zezwolenie w zakresie transportu i zagospodarowania
odpadów objętych przedmiotem zamówienia.
POWINNO BYĆ : Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:
a) wykaże, iż posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i
następne ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
b) wykaże, iż posiada aktualne zezwolenie w zakresie transportu i zagospodarowania
odpadów objętych przedmiotem zamówienia.
c) wykaże, iż posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o
odpadach prowadzonego przez Marszałka Województwa lub prowadzonego przez Głównego
Inspektora Ochrony środowiska, do czasu utworzenia rejestru przez Marszałka Województwa.
2. Zmianie ulega VII Rozdział SIWZ „Wykaz oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia ust. 3 pkt. 3.2
JEST: w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w
rozdziale V ust. 1 SIWZ:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i następne ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez
właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
b) aktualne zezwolenie w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów objętych
przedmiotem zamówienia,
c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentówoświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 mies. Przed upływem terminu
składania ofert. - (wzór załącznik nr 5). (W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie dokumenty mogą być złożone wspólnie, przy czym
warunek zostanie spełniony jeżeli każdy z konsorcjantów wykonał min. 1 usługę ).
d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie do
dysponowania tymi zasobami. (wzór załącznik nr 6).
POWINNO BYĆ : w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
określonych w rozdziale V ust. 1 SIWZ:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i następne ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez
właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
b) aktualne zezwolenie w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów objętych
przedmiotem zamówienia,
c) aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach
prowadzonego przez Marszałka Województwa lub prowadzonego przez Głównego
Inspektora Ochrony środowiska, do czasu utworzenia rejestru przez Marszałka
Województwa.
d) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentówoświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 mies. Przed upływem terminu
składania ofert. - (wzór załącznik nr 5). (W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie dokumenty mogą być złożone wspólnie, przy czym
warunek zostanie spełniony jeżeli każdy z konsorcjantów wykonał min. 1 usługę ).
e) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie do
dysponowania tymi zasobami. (wzór załącznik nr 6).
Jednocześnie informuję, że w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, która powoduje zmianę treści Ogłoszenia o zamówieniu przedłuża się
termin składania ofert do dnia: 13.06.2017 r. godz. 11:00. Miejsce składania i otwarcia
ofert nie ulega zmianie.
Wójt Gminy Kawęczyn
/-/ Jan Nowak

