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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Gmina Świętochłowice
reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Świętochłowice.

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Katowicka 54
Miejscowość: Świętochłowice

Kod pocztowy: 41-600

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 323491850

Osoba do kontaktów: Michał Palusiński
E-mail: zp@swietochlowice.pl

Faks: +48 323491851

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.swietochlowice.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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których
zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu
zmieszanych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują
mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice.
Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem zmieszanych
odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Świętochłowice oraz wszelkie pozostałe koszty
związane z realizacją zamówienia.
Zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, odbywać się będzie zgodnie
z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Świętochłowice oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych
odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych znajdującej się w
regionie II zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Śląskiego
(WPGO)
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 specyfikacji „Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia”.
Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków
wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
90511000
90500000
90512000
90513100
90533000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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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)
ZPU.271.18.2016
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_bspetruk
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-056177 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 087-154049 z dnia: 04/05/2016 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
29/04/2016 (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
Zamiast:
zmieniany tekst:
Informacje i formalności konieczne
III.2.1)
do dokonania oceny spełniania
wymogów: 1.1. W zakresie
posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania
Wykonawca musi wykazać, że
posiada:
a) aktualny wpis do rejestru
działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości,
zgodnie z treścią przepisu art. 9b
ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.
250), o następującym kodzie: 20 03
01,
b) aktualne zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie
transportu odpadów objętych
przedmiotem zamówienia zgodnie
z treścią przepisu art. 233 ustawy z
14.12.2012 o odpadach (tekst jedn.

Powinno być:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: 1.1. W zakresie
posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania
Wykonawca musi wykazać, że
posiada:
a) aktualny wpis do rejestru
działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości,
zgodnie z treścią przepisu art. 9b
ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.
250), o następującym kodzie: 20 03
01,
b) aktualne zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie
transportu odpadów objętych
przedmiotem zamówienia zgodnie
z treścią przepisu art. 233 ustawy z
14.12.2012 o odpadach (tekst jedn.
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Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm ), Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm ),
o następującym kodzie: 20 03 01,
o następującym kodzie: 20 03 01,
c) aktualny wpis do rejestru
W celu oceny spełniania przez
podmiotów zbierających zużyty
Wykonawcę warunków udziału w
sprzęt elektryczny i elektroniczny,
postępowaniu, o których mowa w
prowadzony przez Głównego
art. 22 ust.1 ustawy, których opis
Inspektora Ochrony Środowiska oraz sposobu oceny spełniania został
Marszałka województwa zgodnie z dokonany przez Zamawiającego,
treścią przepisu art. 234 ustawy z
należy złożyć następujące
dnia 14.12 2012 r. o odpadach (tekst dokumenty:
jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. 1.aktualne zaświadczenie o
zm.),
wpisie do rejestru działalności
W celu oceny spełniania przez
regulowanej w zakresie odbierania
Wykonawcę warunków udziału w
odpadów komunalnych od właścicieli
postępowaniu, o których mowa w
nieruchomości zgodnie z treścią
art. 22 ust.1 ustawy, których opis
przepisu art. 9b ustawy z dnia
sposobu oceny spełniania został
13.09.1996 r.
dokonany przez Zamawiającego,
o utrzymaniu czystości i porządku w
należy złożyć następujące
gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,
dokumenty:
poz. 250), o następujących kodach:
1.aktualne zaświadczenie o
20 03 01,
wpisie do rejestru działalności
2. aktualne zezwolenie na
regulowanej w zakresie odbierania prowadzenie działalności w zakresie
odpadów komunalnych od właścicieli transportu odpadów objętych
nieruchomości zgodnie z treścią
przedmiotem zamówienia zgodnie
przepisu art. 9b ustawy z dnia
z treścią przepisu art. 233 ustawy z
13.09.1996 r.
dnia 14.12. 2012r. o odpadach ( Dz.
o utrzymaniu czystości i porządku w U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.), o
gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., następujących kodach: 20 03 01,
poz. 250), o następujących kodach: W celu wykazania braku podstaw
20 03 01,
do wykluczenia z postępowania o
2. aktualne zezwolenie na
udzielenie zamówienia wykonawcy
prowadzenie działalności w zakresie w okolicznościach o których mowa
transportu odpadów objętych
w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć
przedmiotem zamówienia zgodnie następujące dokumenty:
z treścią przepisu art. 233 ustawy z 1. oświadczenie o braku podstaw
dnia 14.12. 2012r. o odpadach ( Dz. do wykluczenia ( treść oświadczenia
U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.), o zamieszczona w załączniku nr 4),
następujących kodach: 20 03 01,
W przypadku, gdy ofertę składa kilka
3. aktualne zaświadczenie o wpisie podmiotów działających wspólnie
do rejestru podmiotów zbierających dotyczy to każdego z nich.
zużyty sprzęt elektryczny i
2. aktualny odpis z właściwego
elektroniczny, prowadzonego przez rejestru lub z centralnej ewidencji
Głównego Inspektora Ochrony
i informacji o działalności
Środowiska oraz Marszałka
gospodarczej, jeżeli odrębne
województwa zgodnie z treścią
przepisy wymagają wpisu do rejestru
przepisu art. 234 ustawy z dnia
lub ewidencji, w celu wykazania
14.12. 2012r. o odpadach ( Dz. U. z braku podstaw do wykluczenia w
2013r. poz. 21 z późn. zm.),
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
W celu wykazania braku podstaw
wystawionego nie wcześniej niż 6
do wykluczenia z postępowania o
miesięcy przed upływem terminu
udzielenie zamówienia wykonawcy składania ofert,
w okolicznościach o których mowa W przypadku, gdy ofertę składa kilka
w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć podmiotów działających wspólnie
następujące dokumenty:
dotyczy to każdego z nich.
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1. oświadczenie o braku podstaw
3. aktualne zaświadczenie
do wykluczenia ( treść oświadczenia właściwego naczelnika urzędu
zamieszczona w załączniku nr 4),
skarbowego potwierdzającego, że
W przypadku, gdy ofertę składa kilka wykonawca nie zalega z opłacaniem
podmiotów działających wspólnie
podatków, lub zaświadczenia, że
dotyczy to każdego z nich.
uzyskał przewidziane prawem
2. aktualny odpis z właściwego
zwolnienie, odroczenie lub
rejestru lub z centralnej ewidencji
rozłożenie na raty zaległych
i informacji o działalności
płatności lub wstrzymanie w całości
gospodarczej, jeżeli odrębne
wykonania decyzji właściwego
przepisy wymagają wpisu do rejestru organu – wystawionego nie
lub ewidencji, w celu wykazania
wcześniej niż 3 miesiące przed
braku podstaw do wykluczenia w
upływem terminu składania ofert,
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, W przypadku, gdy ofertę składa kilka
wystawionego nie wcześniej niż 6
podmiotów działających wspólnie
miesięcy przed upływem terminu
dotyczy to każdego z nich.
składania ofert,
4. aktualne zaświadczenie
W przypadku, gdy ofertę składa kilka właściwego oddziału Zakładu
podmiotów działających wspólnie
Ubezpieczeń Społecznych lub
dotyczy to każdego z nich.
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
3. aktualne zaświadczenie
Społecznego potwierdzającego, że
właściwego naczelnika urzędu
wykonawca nie zalega z opłacaniem
skarbowego potwierdzającego, że składek na ubezpieczenia zdrowotne
wykonawca nie zalega z opłacaniem i społeczne, lub potwierdzenia,
podatków, lub zaświadczenia, że
że uzyskał przewidziane prawem
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
upływem terminu składania ofert,
W przypadku, gdy ofertę składa kilka
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie
podmiotów działających wspólnie
dotyczy to każdego z nich.
dotyczy to każdego z nich.
5. aktualną informację z Krajowego
4. aktualne zaświadczenie
Rejestru Karnego w zakresie
właściwego oddziału Zakładu
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8
Ubezpieczeń Społecznych lub
ustawy, wystawionej nie wcześniej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
niż 6 miesięcy przed upływem
Społecznego potwierdzającego, że terminu składania ofert,
wykonawca nie zalega z opłacaniem W przypadku, gdy ofertę składa kilka
składek na ubezpieczenia zdrowotne podmiotów działających wspólnie
i społeczne, lub potwierdzenia,
dotyczy to każdego z nich.
że uzyskał przewidziane prawem
6. aktualną informację z Krajowego
zwolnienie, odroczenie lub
Rejestru Karnego w zakresie
rozłożenie na raty zaległych
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
płatności lub wstrzymanie w całości ustawy, wystawionej nie wcześniej
wykonania decyzji właściwego
niż 6 miesięcy przed upływem
organu – wystawionego nie
terminu składania ofert,
wcześniej niż 3 miesiące przed
W przypadku, gdy ofertę składa kilka
upływem terminu składania ofert,
podmiotów działających wspólnie
W przypadku, gdy ofertę składa kilka dotyczy to każdego z nich.
podmiotów działających wspólnie
7. aktualną informację z Krajowego
dotyczy to każdego z nich.
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
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5. aktualną informację z Krajowego 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej
Rejestru Karnego w zakresie
niż 6 miesięcy przed upływem
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 terminu składania ofert.
ustawy, wystawionej nie wcześniej W przypadku, gdy ofertę składa kilka
niż 6 miesięcy przed upływem
podmiotów działających wspólnie
terminu składania ofert,
dotyczy to każdego z nich.
W przypadku, gdy ofertę składa kilka Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
podmiotów działających wspólnie
mającego siedzibę na terytorium
dotyczy to każdego z nich.
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
6. aktualną informację z Krajowego o których mowa w art. 24 ust.
Rejestru Karnego w zakresie
1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
miejsce zamieszkania poza
ustawy, wystawionej nie wcześniej terytorium Rzeczypospolitej
niż 6 miesięcy przed upływem
Polskiej, Wykonawca składa w
terminu składania ofert,
odniesieniu do nich zaświadczenie
W przypadku, gdy ofertę składa kilka właściwego organu sądowego
podmiotów działających wspólnie
albo administracyjnego miejsca
dotyczy to każdego z nich.
zamieszkania, dotyczące
7. aktualną informację z Krajowego niekaralności tych osób w zakresie
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie
11 ustawy, wystawionej nie wcześniejwcześniej niż 6 miesięcy przed
niż 6 miesięcy przed upływem
upływem terminu składania ofert, z
terminu składania ofert.
tym że w przypadku,
W przypadku, gdy ofertę składa kilka gdy w miejscu zamieszkania
podmiotów działających wspólnie
tych osób nie wydaje się takich
dotyczy to każdego z nich.
zaświadczeń – zastępuje się
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
je dokumentem zawierającym
mającego siedzibę na terytorium
oświadczenie złożone przed
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
właściwym organem sądowym,
o których mowa w art. 24 ust.
administracyjnym albo organem
1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają
samorządu zawodowego
miejsce zamieszkania poza
lub gospodarczego miejsca
terytorium Rzeczypospolitej
zamieszkania tych osób lub przed
Polskiej, Wykonawca składa w
notariuszem.
odniesieniu do nich zaświadczenie Jeżeli Wykonawca, wykazując
właściwego organu sądowego
spełnianie warunków, o których
albo administracyjnego miejsca
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
zamieszkania, dotyczące
na zasobach innych podmiotów
niekaralności tych osób w zakresie na zasadach określonych w art.
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie
będą brały udział w realizacji części
wcześniej niż 6 miesięcy przed
zamówienia, zobowiązany jest
upływem terminu składania ofert, z do przedstawienia ( załączenia
tym że w przypadku,
do oferty) w odniesieniu do
gdy w miejscu zamieszkania
tych podmiotów dokumentów
tych osób nie wydaje się takich
wymienionych powyżej w punktach
zaświadczeń – zastępuje się
1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7.
je dokumentem zawierającym
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
oświadczenie złożone przed
lub miejsce zamieszkania poza
właściwym organem sądowym,
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
administracyjnym albo organem
zamiast dokumentów, o których
samorządu zawodowego
mowa w:
lub gospodarczego miejsca
a) pkt 2–4 i 6 – składa dokument
zamieszkania tych osób lub przed
lub dokumenty wystawione w kraju,
notariuszem.
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w którym ma siedzibę lub miejsce
Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których
zamieszkania, potwierdzające
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega odpowiednio, że:
na zasobach innych podmiotów
— nie otwarto jego likwidacji ani nie
na zasadach określonych w art.
ogłoszono upadłości,
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
— nie zalega z uiszczaniem
będą brały udział w realizacji części podatków, opłat, składek na
zamówienia, zobowiązany jest
ubezpieczenie społeczne i
do przedstawienia ( załączenia
zdrowotne albo że uzyskał
do oferty) w odniesieniu do
przewidziane prawem zwolnienie,
tych podmiotów dokumentów
odroczenie lub rozłożenie na raty
wymienionych powyżej w punktach zaległych płatności lub wstrzymanie
1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7.
w całości wykonania decyzji
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
właściwego organu,
lub miejsce zamieszkania poza
— nie orzeczono wobec niego
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu ubiegania się o zamówienie,
zamiast dokumentów, o których
b) pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie
mowa w:
właściwego organu sądowego
a) pkt 2–4 i 6 – składa dokument
lub administracyjnego miejsca
lub dokumenty wystawione w kraju, zamieszkania albo zamieszkania
w którym ma siedzibę lub miejsce
osoby, której dokumenty dotyczą, w
zamieszkania, potwierdzające
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
odpowiednio, że:
pkt 4–8, 10 i 11 ustawy.
— nie otwarto jego likwidacji ani nie Dokumenty, o których mowa w pkt
ogłoszono upadłości,
a) tiret pierwsze i trzecie oraz pkt
— nie zalega z uiszczaniem
b) powinny być wystawione nie
podatków, opłat, składek na
wcześniej niż 6 miesięcy przed
ubezpieczenie społeczne i
upływem terminu składania ofert.
zdrowotne albo że uzyskał
Natomiast dokument, o którym mowa
przewidziane prawem zwolnienie,
w pkt a) tiret drugie, powinien być
odroczenie lub rozłożenie na raty
wystawiony nie wcześniej niż 3
zaległych płatności lub wstrzymanie miesiące przed upływem terminu
w całości wykonania decyzji
składania ofert.
właściwego organu,
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania
— nie orzeczono wobec niego
osoby lub w kraju, w którym
zakazu ubiegania się o zamówienie, wykonawca ma siedzibę lub miejsce
b) pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie zamieszkania, nie wydaje się
właściwego organu sądowego
dokumentów, o których mowa
lub administracyjnego miejsca
powyżej w pkt a) i b) zastępuje
zamieszkania albo zamieszkania
się je dokumentem zawierającym
osoby, której dokumenty dotyczą, w oświadczenie, w którym określa
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 się także osoby uprawnione
pkt 4–8, 10 i 11 ustawy.
do reprezentacji wykonawcy,
Dokumenty, o których mowa w pkt złożone przed właściwym organem
a) tiret pierwsze i trzecie oraz pkt
sądowym, administracyjnym albo
b) powinny być wystawione nie
organem samorządu zawodowego
wcześniej niż 6 miesięcy przed
lub gospodarczego odpowiednio
upływem terminu składania ofert.
kraju miejsca zamieszkania osoby
Natomiast dokument, o którym mowa lub kraju, w którym wykonawca ma
w pkt a) tiret drugie, powinien być
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
wystawiony nie wcześniej niż 3
lub przed notariuszem.
miesiące przed upływem terminu
W przypadku wątpliwości co do
składania ofert.
treści dokumentu złożonego przez
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania wykonawcę mającego siedzibę
osoby lub w kraju, w którym
lub miejsce zamieszkania poza
wykonawca ma siedzibę lub miejsce terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiający może
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zamieszkania, nie wydaje się
zwrócić się do właściwych organów
dokumentów, o których mowa
odpowiednio kraju miejsca
powyżej w pkt a) i b) zastępuje
zamieszkania osoby lub kraju, w
się je dokumentem zawierającym
którym wykonawca ma siedzibę lub
oświadczenie, w którym określa
miejsce zamieszkania, z wnioskiem
się także osoby uprawnione
o udzielenie niezbędnych informacji
do reprezentacji wykonawcy,
dotyczących przedłożonego
złożone przed właściwym organem dokumentu.
sądowym, administracyjnym albo
Zamawiający dopuszcza złożenie
organem samorządu zawodowego przez Wykonawcę oświadczenia
lub gospodarczego odpowiednio
własnego wykonawców składanego
kraju miejsca zamieszkania osoby w postaci jednolitego europejskiego
lub kraju, w którym wykonawca ma dokumentu zamówienia według
siedzibę lub miejsce zamieszkania, Rozporządzenia wykonawczego
lub przed notariuszem.
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5
W przypadku wątpliwości co do
stycznia 2016 r. ustanawiającego
treści dokumentu złożonego przez standardowy formularza jednolitego
wykonawcę mającego siedzibę
europejskiego dokumentu
lub miejsce zamieszkania poza
zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16);
terytorium Rzeczypospolitej
w przypadku nie dołączenia do
Polskiej, zamawiający może
oferty dokumentów podmiotowych
zwrócić się do właściwych organów potwierdzających spełnianie
odpowiednio kraju miejsca
warunków udziału w postępowaniu
zamieszkania osoby lub kraju, w
oraz brak podstaw do wykluczenia z
którym wykonawca ma siedzibę lub postępowania zastosowanie znajduje
miejsce zamieszkania, z wnioskiem art. 26 ust. 3 ustawy.
o udzielenie niezbędnych informacji Dokumenty dotyczące
dotyczących przedłożonego
przynależności do tej samej grupy
dokumentu.
kapitałowej
Zamawiający dopuszcza złożenie
Wykonawca, wraz z ofertą, składa
przez Wykonawcę oświadczenia
listę podmiotów należących do
własnego wykonawców składanego tej samej grupy kapitałowej, w
w postaci jednolitego europejskiego rozumieniu ustawy z dnia 16.02.
dokumentu zamówienia według
2007 r. o ochronie konkurencji i
Rozporządzenia wykonawczego
konsumentów albo informację o tym,
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5
że nie należy do grupy kapitałowej
stycznia 2016 r. ustanawiającego
( wzór informacji zamieszczony w
standardowy formularza jednolitego załączniku nr 5),
europejskiego dokumentu
W przypadku, gdy ofertę składa kilka
zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16);
podmiotów działających wspólnie
w przypadku nie dołączenia do
dotyczy to każdego z nich.
oferty dokumentów podmiotowych
potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia z
postępowania zastosowanie znajduje
art. 26 ust. 3 ustawy.
Dokumenty dotyczące
przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
Wykonawca, wraz z ofertą, składa
listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.
2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów albo informację o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej
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( wzór informacji zamieszczony w
załączniku nr 5),
W przypadku, gdy ofertę składa kilka
podmiotów działających wspólnie
dotyczy to każdego z nich.
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)

Zamiast:

Powinno być:

1.3.3. W zakresie dysponowania
odpowiednim potencjałem
technicznym Wykonawca musi
wykazać, że dysponuje
lub będzie dysponował pojemnikami
do gromadzenia zmieszanych
odpadów komunalnych w ilości nie
mniejszej niż:
a) 120 l – 2000 sztuk

1.3.3. W zakresie dysponowania
odpowiednim potencjałem
technicznym Wykonawca musi
wykazać, że dysponuje
lub będzie dysponował pojemnikami
do gromadzenia zmieszanych
odpadów komunalnych w ilości nie
mniejszej niż:
a) 120 l – 1900 sztuk

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.4)

Zamiast:
9.6.2016 - 10:00

Powinno być:
16.6.2016 - 10:00

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.8)

Zamiast:
Data: 9.6.2016 - 10:15

Powinno być:
Data: 16.6.2016 - 10:15

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3)

Zamiast:

Powinno być:

Ustawy Zamawiający przewiduje
Ustawy Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany postanowień
możliwość zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy w przypadku:
wyboru Wykonawcy w przypadku:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia 1) zmiany wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy w przypadku należnego Wykonawcy w przypadku
wystąpienia jednej z następujących wystąpienia jednej z następujących
okoliczności:
okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od
1) zmiany stawki podatku od
towarów i usług,
towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego 2) zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia ustalonego na
wynagrodzenia ustalonego na
podstawie przepisów o minimalnym podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania
3) zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym
ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na
lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub
ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne
zdrowotne
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
Wykonawcę.
2) zmiany przepisów prawa
2) zmiany przepisów prawa
powszechnie obowiązującego
powszechnie obowiązującego
dotyczących zasad odbierania
dotyczących zasad odbierania
odpadów wpływających na
odpadów wpływających na
sposób spełniania świadczenia,
sposób spełniania świadczenia,
a także w przypadku zmian w
a także w przypadku zmian w
prawie miejscowym w zakresie
prawie miejscowym w zakresie

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

10 / 15

gospodarowania odpadami
gospodarowania odpadami
komunalnymi.
komunalnymi.
3) konieczności zmiany wskazanej 3) konieczności zmiany wskazanej
w ofercie regionalnej instalacji
w ofercie regionalnej instalacji
przetwarzania odpadów
przetwarzania odpadów
komunalnych.
komunalnych.
Wykonawcy zobowiązani są złożyć Wykonawcy zobowiązani są złożyć
następujące dokumenty oraz
następujące dokumenty oraz
oświadczenia;
oświadczenia;
1. oświadczenia oraz dokumenty
1. oświadczenia oraz dokumenty
wskazane w rozdziale 6 specyfikacji, wskazane w rozdziale 6 specyfikacji,
2. wypełniony i podpisany formularz 2. wypełniony i podpisany formularz
ofertowy (treść formularza
ofertowy (treść formularza
zamieszczona w załączniku nr 2),
zamieszczona w załączniku nr 2),
3. oświadczenie o części
3. oświadczenie o części
zamówienia, której wykonanie,
zamówienia, której wykonanie,
wykonawca zamierza powierzyć
wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom lub podania
podwykonawcom lub podania
przez Wykonawcę nazw ( firm)
przez Wykonawcę nazw ( firm)
podwykonawców, na których
podwykonawców, na których
zasoby Wykonawca się powołuje
zasoby Wykonawca się powołuje
na zasadach określonych w art. 26 na zasadach określonych w art. 26
ust.2b ustawy w celu wykazania
ust.2b ustawy w celu wykazania
spełniania warunku udziału w
spełniania warunku udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy ( w treści formularza 22 ust. 1 ustawy ( w treści formularza
ofertowego ),
ofertowego ),
4. pełnomocnictwo do
4. pełnomocnictwo do
reprezentowania w postępowaniu
reprezentowania w postępowaniu
albo do reprezentowania w
albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarciu umowy, w postępowaniu i zawarciu umowy, w
przypadku Wykonawców wspólnie przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy
(dotyczy również wspólników spółki (dotyczy również wspólników spółki
cywilnej),
cywilnej),
5. pełnomocnictwo do występowania 5. pełnomocnictwo do występowania
w imieniu Wykonawcy, w przypadku w imieniu Wykonawcy, w przypadku
gdy dokumentów składających
gdy dokumentów składających
się na ofertę nie podpisuje osoba
się na ofertę nie podpisuje osoba
uprawniona do reprezentowania
uprawniona do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z odpisem
Wykonawcy zgodnie z odpisem
z Krajowego Rejestru Sądowego
z Krajowego Rejestru Sądowego
lub Wykonawca w przypadku osób lub Wykonawca w przypadku osób
fizycznych,
fizycznych,
6. informację o przynależności
6. informację o przynależności
do grupy kapitałowej składanej w
do grupy kapitałowej składanej w
trybie art.26 ust.2d ustawy (wzór
trybie art.26 ust.2d ustawy (wzór
informacji o przynależności do grupy informacji o przynależności do grupy
kapitałowej zamieszony w załączniku kapitałowej zamieszony w załączniku
nr 5)
nr 5)
W przypadku oferty wspólnej
W przypadku oferty wspólnej
Zamawiający uzna, że warunki
Zamawiający uzna, że warunki
udziału w postępowaniu zostały
udziału w postępowaniu zostały
spełnione jeżeli przynajmniej jeden spełnione jeżeli przynajmniej jeden
z Wykonawców będzie go spełniał z Wykonawców będzie go spełniał

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

11 / 15

lub spełniać go będą Wykonawcy
lub spełniać go będą Wykonawcy
składający ofertę wspólną łącznie
składający ofertę wspólną łącznie
z zastrzeżeniem, że aktualny
z zastrzeżeniem, że aktualny
wpis do rejestru działalności
wpis do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, zgodnie z treścią
nieruchomości, zgodnie z treścią
przepisu art. 9b ustawy z dnia
przepisu art. 9b ustawy z dnia
13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości
porządku w gminach ( tekst jedn. Dz. i porządku w gminach ( tekst jedn.
U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.), Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn.
aktualne zezwolenie na prowadzenie zm.), oraz aktualne zezwolenie na
działalności w zakresie transportu
prowadzenie działalności w zakresie
odpadów objętych przedmiotem
transportu odpadów objętych
zamówienia zgodnie z treścią
przedmiotem zamówienia zgodnie
przepisu art. 233 ustawy z dnia
z treścią przepisu art. 233 ustawy
14.12. 2012 r. o odpadach (tekst
z dnia 14.12. 2012 r. o odpadach
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 21
zm ), oraz aktualny wpis do rejestru z późn. zm ), musi posiadać każdy z
podmiotów zbierających zużyty
podmiotów występujących wspólnie.
sprzęt elektryczny i elektroniczny,
Wykonawcy wspólnie ubiegający
prowadzony przez Głównego
się o udzielenie zamówienia
Inspektora Ochrony Środowiska oraz muszą przedstawić dokumenty,
Marszałka województwa zgodnie
potwierdzające, że spełniają warunki
z treścią przepisu art. 234 ustawy
udziału w postępowaniu.
z dnia 14.12 2012 r. o odpadach
Wykonawcy, którzy nie wykażą
(tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 21 spełniania wymaganych warunków,
z późn. zm.), musi posiadać każdy z zostaną wykluczeni z postępowania.
podmiotów występujących wspólnie. Zgodnie z treścią art. 26 ust.
Wykonawcy wspólnie ubiegający
2b ustawy Wykonawca może
się o udzielenie zamówienia
polegać na wiedzy i doświadczeniu,
muszą przedstawić dokumenty,
potencjale technicznym, osobach
potwierdzające, że spełniają warunki zdolnych do wykonania zamówienia,
udziału w postępowaniu.
zdolnościach finansowych lub
Wykonawcy, którzy nie wykażą
ekonomicznych innych podmiotów,
spełniania wymaganych warunków, niezależnie od charakteru prawnego
zostaną wykluczeni z postępowania. łączących go z nimi stosunków.
Zgodnie z treścią art. 26 ust.
Wykonawca w takiej sytuacji
2b ustawy Wykonawca może
zobowiązany jest udowodnić
polegać na wiedzy i doświadczeniu, zamawiającemu, iż będzie
potencjale technicznym, osobach
dysponował tymi zasobami w
zdolnych do wykonania zamówienia, trakcie realizacji zamówienia, w
zdolnościach finansowych lub
szczególności przedstawiając w
ekonomicznych innych podmiotów, tym celu pisemne zobowiązanie
niezależnie od charakteru prawnego tych podmiotów do oddania mu do
łączących go z nimi stosunków.
dyspozycji niezbędnych zasobów na
Wykonawca w takiej sytuacji
potrzeby wykonania zamówienia.
zobowiązany jest udowodnić
Treść zobowiązania powinna
zamawiającemu, iż będzie
jednoznacznie i bezspornie
dysponował tymi zasobami w
wskazywać:
trakcie realizacji zamówienia, w
a) zakres udostępnianych zasobów
szczególności przedstawiając w
przez podmiot trzeci,
tym celu pisemne zobowiązanie
b) sposób, w jaki udostępnienie
tych podmiotów do oddania mu do zasobów będzie wykonane,
dyspozycji niezbędnych zasobów na c) charakter stosunku jaki będzie
potrzeby wykonania zamówienia.
łączył wykonawcę z innym
podmiotem,
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Treść zobowiązania powinna
d) zakres i okres udziału innego
jednoznacznie i bezspornie
podmiotu przy wykonywaniu
wskazywać:
zamówienia.
a) zakres udostępnianych zasobów Zamawiający w celu oceny, czy
przez podmiot trzeci,
Wykonawca będzie dysponował
b) sposób, w jaki udostępnienie
zasobami innych podmiotów w
zasobów będzie wykonane,
stopniu niezbędnym dla należytego
c) charakter stosunku jaki będzie
wykonania zamówienia oraz
łączył wykonawcę z innym
oceny, czy stosunek łączący
podmiotem,
Wykonawcę z tymi podmiotami
d) zakres i okres udziału innego
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
podmiotu przy wykonywaniu
zasobów, może żądać dokumentów
zamówienia.
dotyczących w szczególności:
Zamawiający w celu oceny, czy
— zakresu dostępnych wykonawcy
Wykonawca będzie dysponował
zasobów innego podmiotu,
zasobami innych podmiotów w
— sposobu wykorzystania zasobów
stopniu niezbędnym dla należytego innego podmiotu, przez wykonawcę,
wykonania zamówienia oraz
przy wykonywaniu zamówienia,
oceny, czy stosunek łączący
— charakteru stosunku, jaki
Wykonawcę z tymi podmiotami
będzie łączył wykonawcę z innym
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich podmiotem,
zasobów, może żądać dokumentów — zakresu i okresu udziału innego
dotyczących w szczególności:
podmiotu przy wykonywaniu
— zakresu dostępnych wykonawcy zamówienia.
zasobów innego podmiotu,
Żądanie wskazanych dokumentów
— sposobu wykorzystania zasobów nastąpi w przypadku, gdy
innego podmiotu, przez wykonawcę, Wykonawca nie udowodni w
przy wykonywaniu zamówienia,
wystarczający sposób dysponowania
— charakteru stosunku, jaki
zasobami innego podmiotu
będzie łączył wykonawcę z innym
niezbędnymi do należytego
podmiotem,
wykonania zamówienia.
— zakresu i okresu udziału innego W przypadku, gdy przedmiotem
podmiotu przy wykonywaniu
udostępnienia są zasoby
zamówienia.
nierozerwalnie związane z
Żądanie wskazanych dokumentów podmiotem udzielającym, niemożliwe
nastąpi w przypadku, gdy
do samodzielnego obrotu i
Wykonawca nie udowodni w
dalszego udzielania ich bez
wystarczający sposób dysponowania zaangażowania tego podmiotu w
zasobami innego podmiotu
wykonanie zamówienia (np. wiedza,
niezbędnymi do należytego
doświadczenie), taki dokument
wykonania zamówienia.
musi zawierać wyraźne nawiązanie
W przypadku, gdy przedmiotem
do uczestnictwa tego podmiotu
udostępnienia są zasoby
w wykonywaniu zamówienia
nierozerwalnie związane z
(uczestnictwo polegające na
podmiotem udzielającym, niemożliwe podwykonawstwie lub uczestnictwo
do samodzielnego obrotu i
o innym charakterze, sposobie i
dalszego udzielania ich bez
zasadach, które jednoznacznie
zaangażowania tego podmiotu w
wskazywać będzie na aktywny udział
wykonanie zamówienia (np. wiedza, podmiotu trzeciego w wykonaniu
doświadczenie), taki dokument
zamówienia).
musi zawierać wyraźne nawiązanie Pisemne zobowiązanie podmiotu
do uczestnictwa tego podmiotu
trzeciego do udostępnienia
w wykonywaniu zamówienia
potencjału Wykonawcy na
(uczestnictwo polegające na
potwierdzenie spełniania warunków
podwykonawstwie lub uczestnictwo
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o innym charakterze, sposobie i
udziału w postępowaniu, o których
zasadach, które jednoznacznie
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, musi
wskazywać będzie na aktywny udział być złożone wyłącznie w formie
podmiotu trzeciego w wykonaniu
oryginału.
zamówienia).
Przepis art. 26 ust. 2b ustawy
Pisemne zobowiązanie podmiotu
nie przewiduje, aby Wykonawca
trzeciego do udostępnienia
mógł polegać na uprawnieniach
potencjału Wykonawcy na
podmiotu trzeciego do prowadzenia
potwierdzenie spełniania warunków określonej działalności gospodarczej
udziału w postępowaniu, o których podlegającej reglamentacji
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, musi ( koncesja, zezwolenie, licencja ).
być złożone wyłącznie w formie
W przypadku dokumentów
oryginału.
potwierdzających wartość
Przepis art. 26 ust. 2b ustawy
zamówienia, wartości podane w
nie przewiduje, aby Wykonawca
walutach innych niż złoty polski
mógł polegać na uprawnieniach
należy przeliczyć według średniego
podmiotu trzeciego do prowadzenia kursu NBP na dzień odbioru tych
określonej działalności gospodarczej usług/robót podając datę i kurs.
podlegającej reglamentacji
Zamawiający wykluczy z
( koncesja, zezwolenie, licencja ).
postępowania o udzielenie
W przypadku dokumentów
zamówienia Wykonawcę, który w
potwierdzających wartość
okresie 3 lat przed wszczęciem
zamówienia, wartości podane w
postępowania, w sposób zawiniony
walutach innych niż złoty polski
poważnie naruszył obowiązki
należy przeliczyć według średniego zawodowe, w szczególności, gdy
kursu NBP na dzień odbioru tych
wykonawca w wyniku zamierzonego
usług/robót podając datę i kurs.
działania lub rażącego niedbalstwa
Zamawiający wykluczy z
nie wykonał lub nienależycie wykonał
postępowania o udzielenie
zamówienie, co Zamawiający
zamówienia Wykonawcę, który w
jest w stanie wykazać za pomocą
okresie 3 lat przed wszczęciem
dowolnych środków dowodowych.
postępowania, w sposób zawiniony Zamawiający nie wykluczy z
poważnie naruszył obowiązki
postępowania o udzielenie
zawodowe, w szczególności, gdy
zamówienia Wykonawcy, który
wykonawca w wyniku zamierzonego udowodni, że podjął konkretne środki
działania lub rażącego niedbalstwa techniczne, organizacyjne i kadrowe,
nie wykonał lub nienależycie wykonał które mają zapobiec zawinionemu i
zamówienie, co Zamawiający
poważnemu naruszaniu obowiązków
jest w stanie wykazać za pomocą
zawodowych w przyszłości oraz
dowolnych środków dowodowych. naprawił szkody powstałe w
Zamawiający nie wykluczy z
wyniku naruszenia obowiązków
postępowania o udzielenie
zawodowych lub zobowiązał się do
zamówienia Wykonawcy, który
ich naprawienia.
udowodni, że podjął konkretne środki
techniczne, organizacyjne i kadrowe,
które mają zapobiec zawinionemu i
poważnemu naruszaniu obowiązków
zawodowych w przyszłości oraz
naprawił szkody powstałe w
wyniku naruszenia obowiązków
zawodowych lub zobowiązał się do
ich naprawienia.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
09/06/2016 Godzina: 10:00
III.1.1)
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
16/06/2016 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)
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Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
09/06/2016 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
16/06/2016 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
09/06/2016 Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
16/06/2016 Godzina: 10:15
(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:
24/05/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-066186
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