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         Pęczniew, 18 czerwca 2013r. 

ZP. 271.4.2013 

 

ZMIANA TRE ŚCI  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew” 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

 

Zamawiający 

Pełna nazwa zamawiającego: Gmina Pęczniew 

Adres: ul. Główna 10/12 

REGON: 730934393, NIP 8281359612 

Internet: http://e-peczniew.pl e-mail: ug_peczniew@wp.pl   

Numer telefonu: (043)6781519, fax: (043)6781519 

 

Zmiana do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

I.Dotyczy pkt 16. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków. 

 

 

W pkt.16 SIWZ jest: 

 

„16.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki zawarte w art. 22 a w 

szczególności: 

16.1.1 Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:  

16.1.2 jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późniejszymi zmianami), 

16.1.3 posiada aktualne zezwolenie na zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z 

wymogami Ustawy z dn. 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21) lub równoważne, w tym wydane 

na podstawie wcześniejszych przepisów, 

16.1.4 jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.)” 
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W SIWZ powinno być: 

„16.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki zawarte w art. 22 a w 

szczególności: 

16.1.1 Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:  

16.1.2 jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości                   

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późniejszymi zmianami), 

16.1.3 posiada aktualne zezwolenie na transport  odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia, 

zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21) lub równoważne, w tym 

wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, 

16.1.4 jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.)” 

 

II.Dotyczy części Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnianie warunków udziału                                   w 
postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz 
inne dokumenty. 

 

 

W pkt. 17 SIWZ jest: 

17.1 W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu (wypełnionym na formularzu 4 do SIWZ), 

należy przedłożyć: 

17.1.1 aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości                    

i porządku w gminie (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), 

 17.1.2 aktualne zezwolenie na zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych objętych przedmiotem 

zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) 

17.1.3 aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny 

prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku                  

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 Nr 180, poz. 1495 ze zmianami). 

17.1.4 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych  lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

wykonał należycie przynajmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot 

zamówienia tj. wykonał usługę polegającą na wywozie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości o wartości 

nie mniejszej niż 70.000.00zł, w czasie świadczenia usług przez 12 kolejnych miesięcy, wraz z podaniem ich 
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wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie –  załącznik  nr 5 do SIWZ. 

17.1.5 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych  dostępnych wykonawcy usług lub robót 

budowlanych w celu wykonania  zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania  tymi zasobami,                

w szczególności dysponują : co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych, co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych, co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych typu hakowiec, bramowiec, 

pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i 

numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;  pojazd jak i baza 

magazynowo – transportowa oraz pozostałe urządzenia i narzędzia winny spełniać wymagania, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości-  na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do 

SIWZ. 

17.1.6 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 250.000,00 zł. (uwaga: należy również dołączyć dowód opłacenia 

polisy)   

17.1.1 Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na 

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych,                          

a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając, w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia na formularzu stanowiącym załącznik nr 10 do 

SIWZ. 

 

W SIWZ powinno być: 

 

17.1 W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu (wypełnionym na formularzu 4 do SIWZ), 

należy przedłożyć: 

17.1.1 aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości                       

i porządku w gminie (Dz. U. z 2012 r., poz. 391),  

17.1.2 aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie  

z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21); 

17.1.3 aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny 

prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku                  

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 Nr 180, poz. 1495 ze zmianami). 

17.1.4 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych  lub ciągłych również wykonywanych, 
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głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

wykonał należycie przynajmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot 

zamówienia tj. wykonał usługę polegającą na wywozie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości o wartości 

nie mniejszej niż 70.000.00zł, w czasie świadczenia usług przez 12 kolejnych miesięcy, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie –  załącznik  nr 5 do SIWZ. 

17.1.5 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych  dostępnych wykonawcy usług lub robót 

budowlanych w celu wykonania  zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania  tymi zasobami, w 

szczególności dysponują: co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych, co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych, co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych typu hakowiec, bramowiec, 

pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i 

numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;  pojazd jak i baza 

magazynowo – transportowa oraz pozostałe urządzenia i narzędzia winny spełniać wymagania, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości-  na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do 

SIWZ. 

17.1.6 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 250.000,00 zł. (uwaga: należy również dołączyć dowód opłacenia 

polisy)   

17.1.7 Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na 

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych,                       

a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając, w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia na formularzu stanowiącym załącznik nr 10 do 

SIWZ.nr 4 do SIWZ; 

 

III.Dotyczy pkt 15. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

W pkt. 15.8 SIWZ jest: 

 

„ 15.8 Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę zewnętrzną należy 

opisać według poniższego wzoru: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew” - nie otwierać przed godz. 10:15 dnia 24.06.2013r. 

W SIWZ powinno być: 
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„ 15.8 Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę zewnętrzną należy 

opisać według poniższego wzoru: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew” - nie otwierać przed godz. 10:15 dnia 25.06.2013r. 

 

IV. Dotyczy pkt 24. Miejsce i termin składania ofert. 

 

W pkt. 24 SIWZ jest: 

24.1  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Pęczniewie przy ul. Głównej 

10/12, 99-235 Pęczniew, w sekretariacie do dnia 24.06.2013r. do godz. 10:00 

24.2 Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną zwrócone 

Wykonawcom bez ich otwierania.  

 

W SIWZ powinno być: 

24.1  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Pęczniewie przy ul. Głównej 

10/12, 99-235 Pęczniew, w sekretariacie do dnia 25.06.2013r. do godz. 10:00 

24.2 Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną zwrócone 

Wykonawcom bez ich otwierania. 

 

V.  Dotyczy pkt 25. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

 

W pkt. 25 SIWZ jest: 

 

25.1 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Pęczniewie przy ul. Głównej 

10/12, 99-235 Pęczniew, - sala konferencyjna dnia 24.06.2013r. o godz. 10:15 

25.2 Zamawiający otworzy oferty w obecności przybyłych Wykonawców lub osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, 

informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności 

zawartych                     w ofercie. 

25.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

25.4 W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego wniosek, Zamawiający przekaże 

informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 

25.5 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że wystąpiła jedna z przyczyn 

wymienionych w art. 89, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

W SIWZ powinno być: 
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25.1 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Pęczniewie przy ul. Głównej 

10/12, 99-235 Pęczniew, - sala konferencyjna dnia 25.06.2013r. o godz. 10:15 

25.2 Zamawiający otworzy oferty w obecności przybyłych Wykonawców lub osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, 

informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności 

zawartych                           w ofercie. 

25.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

25.4 W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego wniosek, Zamawiający przekaże 

informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 

25.5 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że wystąpiła jedna z przy-czyn 

wymienionych w art. 89, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

VI.  Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 

W pkt. III. ppkt.2 OBOWI ĄZKI WYKONAWCY- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ust. 2.

 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - załącznika nr 3 do SIWZ jest: 

„…3) Wykonawca najpóźniej do dnia 1 lipca 2013 r. zapewni  dostarczenie harmonogramu i odpowiedniej 

wielkości pojemników i worków do każdej  z nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne;” 

 

W pkt. III. ppkt.2 OBOWI ĄZKI WYKONAWCY- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ust. 2.

 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - załącznika nr 3 do SIWZ powinno być: 

„…3) Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy r. zapewni dostarczenie 

harmonogramu i odpowiedniej wielkości pojemników i worków do każdej nieruchomości, z której będą 

odbierane odpady komunalne;” 

 

Wójt Gminy Pęczniew 

/-/ Marcin Janiak  


