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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

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 Marcinowice Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Juliana Tuwima 2

Miejscowość:  Marcinowice Kod pocztowy:  58-124 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Urząd Gminy Marcinowice,
ul.J.Tuwima 2, 58-124 Marcinowice

Tel.: +49 748585226

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail:  gmina@marcinowice.pl Faks:  +49 748585231

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://bip.marcinowice.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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice
od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 r

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Marcinowice - od wszystkich mieszkańców oraz z nieruchomości niezamieszkanych - w okresie zamówienia od
01.07.2013 r. do 30.06.2015 r.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90500000  
Dodatkowe przedmioty 90511000  
 90512000  
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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)
OR.271.4.2013

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_GminaMarcinowice
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-044780   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 065-109396  z dnia:  03/04/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
02/04/2013  (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
zmieniany tekst:
Sekcja IV.3.7)

Zamiast:

Minimalny okres, w którym oferent
będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty
składania ofert)

Powinno być:

Minimalny okres, w którym oferent
będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty
składania ofert)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III.2.1)

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: O udzielenie zamówienia
mogąubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładająobowiązek ich posiadania,
tzn.:
1) posiadają zaświadczenie Wójta
Gminy Marcinowice o wpisie do
rejestru działalności regulowanej
w zakresieodbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości, o którym mowa w art.
9b i 9c ustawy z dnia13.09.1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 roku,
poz. 391 z późn. zm.). Wprzypadku

Powinno być:

1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
tzn.:
1) posiadają zaświadczenie Wójta
Gminy Marcinowice o wpisie do
rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości, o którym mowa w art.
9b i 9c ustawy z dnia 13.09.1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 roku,
poz. 391 z późn. zm.). W przypadku
wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia przez dwóch
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wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców
w oferciemuszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla
każdego z nich.
2) posiadają aktualne zezwolenie
na transport odpadów
komunalnych oraz odpadów
komunalnychniebezpiecznych
wydane przez właściwego starostę, o
którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2010 r. Nr 185. poz. 1243
z późn. zm.) lub posiadają wpis do
rejestru o którymmowa w art. 49 ust.
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich.
2) posiadają aktualne zezwolenie
na transport odpadów komunalnych
oraz odpadów komunalnych
niebezpiecznych wydane przez
właściwego starostę, o którym mowa
w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
z 2010 r. Nr 185. poz. 1243 z późn.
zm.) lub posiadają wpis do rejestru o
którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
b) posiadania wiedzy i
doświadczenia, tzn.:
Wykonawca wykaże, że w okresie
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał
lub wykonuje jedną usługę,
polegającą na odbiorze od właścicieli
nieruchomości co najmniej 5000 Mg
odpadów w ciągu roku,
c) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tzn.:
Wykonawca wykaże, że dysponuje
sprzętem wymienionym w tabeli nr 1
niniejszej specyfikacji.
Tabela nr 1 Wymagane ilości i
rodzaje pojazdów
Odpady Ilość i rodzaj pojazdów
zmieszane surowce Wielkie gabaryty
specjalistycznymi samochodami
przystosowanymi do odbioru i
wywozu zmieszanych odpadów
komunalnych – co najmniej 3
szt. o pojemności minimum 11
m3 i współczynniku zgniotu 1:6
oraz wyposażone w system
monitoringu oparty na technologii
GPS. samochodem do wywozu
odpadów segregowanych
– co najmniej 2 szt. o pojemności
minimum 6 m3
Samochodem typu hakowiec – co
najmniej 1 szt.
specjalistycznymi samochodami
przystosowanymi do odbioru i
wywozu zmieszanych odpadów
komunalnych gromadzonych
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w pojemnikach KP-7 - co
najmniej 1 szt. samochodem
ciężarowym skrzyniowym lub innym
przystosowanym do transportu
odpadów niebezpiecznych – co
najmniej 1 szt.
Wykonawca wykaże, że dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tzn.:
- minimum 1 osobą nadzoru
posiadającą co najmniej
wykształcenie średnie oraz minimum
trzyletnie doświadczenie w pracy na
stanowisku związanym z organizacją
i logistyką odbioru odpadów
komunalnych z nieruchomości
(zarządzanie transportem)
oraz nadzorowaniem jakości
wykonywanych prac,
- minimum 10 osobami, które będą
wykonywać bezpośrednio przedmiot
zamówienia (tj. operatorzy sprzętu,
kierowcy, ładowacze).
d) sytuacji ekonomicznej i
finansowej, tzn.:
Wykonawca wykaże, że:
1) jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia w wysokości nie niższej
niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset
tysięcy złotych).
2) Wykonawca winien wykazać
brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art.
24 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3) W przypadku składania oferty
przez Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia
warunki wymienione w pkt 1
Wykonawcy mogą spełniać łącznie,
a warunek, o którym mowa w pkt 5
musi spełniać każdy z uczestników
konsorcjum.
4) Potwierdzeniem spełnienia
warunków będzie złożenie
dokumentów i oświadczeń o których
mowa w rozdziale VI. SIWZ. Z
treści złożonych dokumentów musi
wynikać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu.
5) Zamawiający dokona oceny
spełnienia wymaganych warunków
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udziału w postępowaniu na
podstawie złożonych do oferty
dokumentów i oświadczeń. Nie
spełnienie chociażby jednego
z warunku postawionego w
niniejszej SIWZ skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
6) Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest 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 wykonywaniu zamówienia.
Zobowiązanie musi wskazywać
przekazane zasoby (rodzaj i ilość,
wskazywać okres na jaki zostają
przekazane oraz formę stosunków
prawnych łączących Wykonawcę z
tymi podmiotami wraz z załączeniem
stosownej umowy/porozumienia).
1. W celu wykazania spełniania
przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, Zamawiający żąda
przedstawienia niżej wymienionych
dokumentów:
1) Oświadczenie o spełnianiu
warunków określonych w art. 22 ust.
1 ustawy PZP – załącznik nr 4 SIWZ;
2) Zaświadczenie Wójta Gminy
Marcinowice o wpisie do rejestru
działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości,
o którym mowa w art. 9b i 9c
ustawy z dnia 13.09.1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2012 roku, poz.
391 z późn. zm.). W przypadku
wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich.
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3) Aktualne zezwolenie na
transport odpadów komunalnych
oraz odpadów komunalnych
niebezpiecznych wydane przez
właściwego starostę, o którym mowa
w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
z 2010 r. Nr 185. poz. 1243 z późn.
zm.) lub posiadają wpis do rejestru o
którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
4) Wykaz usług w zakresie odbioru
od właścicieli nieruchomości
co najmniej 5000 Mg odpadów
w ciągu roku, wykonanych lub
wykonywanych w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane
wraz z załączeniem dowodów
potwierdzających, że usługi zostały
wykonane lub są wykonywane
należycie - Załącznik nr 6 SIWZ,
dowodami, ze usługi zostały lub są
wykonywane należycie są:
- poświadczenie (np. poświadczenie
wydane przez podmiot, który
przyjął od Wykonawcy odpady
do zagospodarowania, z którego
wynikać będzie ilość i rodzaj
odpadów przekazanych do
zagospodarowania), z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw lub usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być
wydane nie wcześniej niż na trzy
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
- oświadczenie wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać ww. poświadczenia;
W postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego
wszczynanych w okresie 12
miesięcy od dnia wejścia w życie
rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w
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jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),
Wykonawca, miejsce poświadczeń,
o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1
rozporządzenia, może przedkładać
dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie usług określone w § 1 pkt
2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.
U. Nr 226, poz. 1817).
5) Wykaz narzędzi, wyposażenia
zakładu i urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy usług
(wymienionych w Tabeli nr
1 niniejszej specyfikacji) w
celu wykonania zamówienia
wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami; -
Załącznik nr 7 SIWZ.
6) Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie
usług i kontrolę jakości, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi
osobami. Wykonawca wykaże
minimum 1 osobę nadzoru oraz
minimum 10 osób, które będą
wykonywać bezpośrednio przedmiot
zamówienia (tj. operatorzy sprzętu,
kierowcy, ładowacze) – wzór wykazu
osób stanowi Załącznik nr 8 do
SIWZ,
7) opłaconą polisę, a w przypadku
jej braku, inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę
nie mniejszą niż 500 000,00 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych) (do
oferty należy dołączyć potwierdzenie
wpłaty).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej
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wymaganych przez Zamawiającego,
może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego
przez Zamawiającego warunku.
Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, polega
na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części
zamówienia, to zobowiązany jest
do przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w § 3 ust. 1-3
Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 231).
W przypadku polegania na
wiedzy i doświadczeniu innego
podmiotu, podmiot ten musi fizycznie
uczestniczyć w realizacji części
przedmiotu zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 Pzp, Zamawiający żąda
złożenia wraz z ofertą następujących
dokumentów:
1) Oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy PZP – Załącznik nr 4
SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
– wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 5 do SIWZ,
3) Aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu
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skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłaceniem
podatków, lub zaświadczenia ,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienia, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
4) Aktualnego zaświadczenia
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłaceniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
5) Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art.24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
6) Aktualną informację Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 9
ustawy Prawo zamówień publicznych
wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
7) Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
10 i 11 ustawy Prawo zamówień
publicznych wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
8) Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w punkcie VI. 2. ppkt 2-4, 6
- składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie.
9) Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w punkcie VI. pkt 2. ppkt
5 i 7 – składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4–8,10 i 11 ustawy.
10) Dokumenty, o których mowa w
pkt. 8) lit. a) i c) oraz pkt. 9, powinny
być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Dokument, o którym
mowa w pkt 8) lit. b), powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
11) Jeżeli w kraju miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o którym
mowa w pkt. 8) i 9), zastępuje
się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. przepis pkt.
10) stosuje się odpowiednio.
12) W przypadku składania oferty
wspólnej przez kilku przedsiębiorców
(tzw. konsorcjum) lub przez spółkę
cywilną, każdy ze wspólników
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konsorcjum lub spółki cywilnej musi
złożyć dokumenty wymienione w
punkcie VI. 2. niniejszej specyfikacji.
Pozostałe dokumenty będą
traktowane jako wspólne. Wspólnicy
muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy. Do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
podpisane przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli
każdego ze wspólników. Wspólnicy
ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia, określoną w
art. 36 Kodeksu cywilnego.
13) W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz
w przypadku, gdy wykonawca
wskazując spełnienie warunków
polega na zasobach innych
podmiotów, kopie dokumentów
potwierdzających spełnienie
tych warunków, dotyczących
odpowiednio wspólników konsorcjum
lub innych podmiotów powinny
być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez wspólników
konsorcjum (każdy w odniesieniu do
dokumentów go dotyczących) lub
przez pełnomocnika konsorcjum,
jeżeli będzie miał do tej czynności
upoważnienie, a w odniesieniu
do innych podmiotów przez
upoważnionych przedstawicieli tych
podmiotów (każdy w odniesieniu do
dotyczących go dokumentów).
14) Inne dokumenty i oświadczenia
które Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty:
a) Formularz ofertowy wykonawcy
wg wzoru określonego w Załączniku
nr 3 do SIWZ,
b) Dowód wniesienia wadium,
c) Pełnomocnictwa osób
podpisujących ofertę do
podejmowania zobowiązań w imieniu
firmy składającej ofertę, o ile nie
wynikają z przepisów prawa lub
innych dokumentów.
d) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika
ustanowionego przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia
publicznego, do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub ewentualnie
umowę o współdziałaniu, z której
będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo.
e) Lista podmiotów należących do
tej samej co Wykonawca grupy
kapitałowej - w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.
U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) w
przypadku oświadczenia o tym, że
dany Wykonawca należy do grupy
kapitałowej – wzór listy stanowi
Załącznik nr 9 do SIWZ.
UWAGA
Dokumenty winny być złożone
w formie oryginału bądź kopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę
za wyjątkiem pełnomocnictwa,
złożonego w formie oryginału bądź
poświadczonej notarialnie kopii.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III.2.2)

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: Wykonawca wykaże, że:
1) jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej zprzedmiotem zamówienia
w wysokości nie niższej niż 500
000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy
złotych).
2) Wykonawca winien wykazać
brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia napodstawie art.
24 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3) W przypadku składania oferty
przez Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie
zamówieniawarunki wymienione w
pkt 1 Wykonawcy mogą spełniać
łącznie, a warunek, o którym
mowa w pkt 5 musispełniać każdy
z uczestników konsorcjum.4)
Potwierdzeniem spełnienia
warunków będzie złożenie
dokumentów i oświadczeń o których
mowa w rozdzialeVI. SIWZ. Z
treści złożonych dokumentów musi
wynikać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu.

Powinno być:

1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
tzn.:
1) posiadają zaświadczenie Wójta
Gminy Marcinowice o wpisie do
rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości, o którym mowa w art.
9b i 9c ustawy z dnia 13.09.1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 roku,
poz. 391 z późn. zm.). W przypadku
wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich.
2) posiadają aktualne zezwolenie
na transport odpadów komunalnych
oraz odpadów komunalnych
niebezpiecznych wydane przez
właściwego starostę, o którym mowa
w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
z 2010 r. Nr 185. poz. 1243 z późn.
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5) Zamawiający dokona oceny
spełnienia wymaganych warunków
udziału w postępowaniu na
podstawiezłożonych do oferty
dokumentów i oświadczeń. Nie
spełnienie chociażby jednego
z warunku postawionegow
niniejszej SIWZ skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania o udzielenie
zamówieniapublicznego.
6) Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych dowykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnegołączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iżbędzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tymcelu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okreskorzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
Zobowiązanie musi wskazywać
przekazane zasoby (rodzaji
ilość, wskazywać okres na jaki
zostają przekazane oraz formę
stosunków prawnych łączących
Wykonawcę ztymi podmiotami wraz
z załączeniem stosownej umowy/
porozumienia).

zm.) lub posiadają wpis do rejestru o
którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
b) posiadania wiedzy i
doświadczenia, tzn.:
Wykonawca wykaże, że w okresie
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał
lub wykonuje jedną usługę,
polegającą na odbiorze od właścicieli
nieruchomości co najmniej 5000 Mg
odpadów w ciągu roku,
c) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tzn.:
Wykonawca wykaże, że dysponuje
sprzętem wymienionym w tabeli nr 1
niniejszej specyfikacji.
Tabela nr 1 Wymagane ilości i
rodzaje pojazdów
Odpady Ilość i rodzaj pojazdów
zmieszane surowce Wielkie gabaryty
specjalistycznymi samochodami
przystosowanymi do odbioru i
wywozu zmieszanych odpadów
komunalnych – co najmniej 3
szt. o pojemności minimum 11
m3 i współczynniku zgniotu 1:6
oraz wyposażone w system
monitoringu oparty na technologii
GPS. samochodem do wywozu
odpadów segregowanych
– co najmniej 2 szt. o pojemności
minimum 6 m3
Samochodem typu hakowiec – co
najmniej 1 szt.
specjalistycznymi samochodami
przystosowanymi do odbioru i
wywozu zmieszanych odpadów
komunalnych gromadzonych
w pojemnikach KP-7 - co
najmniej 1 szt. samochodem
ciężarowym skrzyniowym lub innym
przystosowanym do transportu
odpadów niebezpiecznych – co
najmniej 1 szt.
Wykonawca wykaże, że dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tzn.:
- minimum 1 osobą nadzoru
posiadającą co najmniej
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wykształcenie średnie oraz minimum
trzyletnie doświadczenie w pracy na
stanowisku związanym z organizacją
i logistyką odbioru odpadów
komunalnych z nieruchomości
(zarządzanie transportem)
oraz nadzorowaniem jakości
wykonywanych prac,
- minimum 10 osobami, które będą
wykonywać bezpośrednio przedmiot
zamówienia (tj. operatorzy sprzętu,
kierowcy, ładowacze).
d) sytuacji ekonomicznej i
finansowej, tzn.:
Wykonawca wykaże, że:
1) jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia w wysokości nie niższej
niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset
tysięcy złotych).
2) Wykonawca winien wykazać
brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art.
24 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3) W przypadku składania oferty
przez Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia
warunki wymienione w pkt 1
Wykonawcy mogą spełniać łącznie,
a warunek, o którym mowa w pkt 5
musi spełniać każdy z uczestników
konsorcjum.
4) Potwierdzeniem spełnienia
warunków będzie złożenie
dokumentów i oświadczeń o których
mowa w rozdziale VI. SIWZ. Z
treści złożonych dokumentów musi
wynikać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu.
5) Zamawiający dokona oceny
spełnienia wymaganych warunków
udziału w postępowaniu na
podstawie złożonych do oferty
dokumentów i oświadczeń. Nie
spełnienie chociażby jednego
z warunku postawionego w
niniejszej SIWZ skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
6) Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
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potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest 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 wykonywaniu zamówienia.
Zobowiązanie musi wskazywać
przekazane zasoby (rodzaj i ilość,
wskazywać okres na jaki zostają
przekazane oraz formę stosunków
prawnych łączących Wykonawcę z
tymi podmiotami wraz z załączeniem
stosownej umowy/porozumienia).
1. W celu wykazania spełniania
przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, Zamawiający żąda
przedstawienia niżej wymienionych
dokumentów:
1) Oświadczenie o spełnianiu
warunków określonych w art. 22 ust.
1 ustawy PZP – załącznik nr 4 SIWZ;
2) Zaświadczenie Wójta Gminy
Marcinowice o wpisie do rejestru
działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości,
o którym mowa w art. 9b i 9c
ustawy z dnia 13.09.1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2012 roku, poz.
391 z późn. zm.). W przypadku
wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich.
3) Aktualne zezwolenie na
transport odpadów komunalnych
oraz odpadów komunalnych
niebezpiecznych wydane przez
właściwego starostę, o którym mowa
w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
z 2010 r. Nr 185. poz. 1243 z późn.
zm.) lub posiadają wpis do rejestru o
którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
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4) Wykaz usług w zakresie odbioru
od właścicieli nieruchomości
co najmniej 5000 Mg odpadów
w ciągu roku, wykonanych lub
wykonywanych w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane
wraz z załączeniem dowodów
potwierdzających, że usługi zostały
wykonane lub są wykonywane
należycie - Załącznik nr 6 SIWZ,
dowodami, ze usługi zostały lub są
wykonywane należycie są:
- poświadczenie (np. poświadczenie
wydane przez podmiot, który
przyjął od Wykonawcy odpady
do zagospodarowania, z którego
wynikać będzie ilość i rodzaj
odpadów przekazanych do
zagospodarowania), z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw lub usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być
wydane nie wcześniej niż na trzy
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
- oświadczenie wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać ww. poświadczenia;
W postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego
wszczynanych w okresie 12
miesięcy od dnia wejścia w życie
rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),
Wykonawca, miejsce poświadczeń,
o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1
rozporządzenia, może przedkładać
dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie usług określone w § 1 pkt
2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te
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dokumenty mogą być składane (Dz.
U. Nr 226, poz. 1817).
5) Wykaz narzędzi, wyposażenia
zakładu i urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy usług
(wymienionych w Tabeli nr
1 niniejszej specyfikacji) w
celu wykonania zamówienia
wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami; -
Załącznik nr 7 SIWZ.
6) Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie
usług i kontrolę jakości, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi
osobami. Wykonawca wykaże
minimum 1 osobę nadzoru oraz
minimum 10 osób, które będą
wykonywać bezpośrednio przedmiot
zamówienia (tj. operatorzy sprzętu,
kierowcy, ładowacze) – wzór wykazu
osób stanowi Załącznik nr 8 do
SIWZ,
7) opłaconą polisę, a w przypadku
jej braku, inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę
nie mniejszą niż 500 000,00 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych) (do
oferty należy dołączyć potwierdzenie
wpłaty).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez Zamawiającego,
może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego
przez Zamawiającego warunku.
Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, polega
na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
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będą brały udział w realizacji części
zamówienia, to zobowiązany jest
do przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w § 3 ust. 1-3
Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 231).
W przypadku polegania na
wiedzy i doświadczeniu innego
podmiotu, podmiot ten musi fizycznie
uczestniczyć w realizacji części
przedmiotu zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 Pzp, Zamawiający żąda
złożenia wraz z ofertą następujących
dokumentów:
1) Oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy PZP – Załącznik nr 4
SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
– wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 5 do SIWZ,
3) Aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłaceniem
podatków, lub zaświadczenia ,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienia, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
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4) Aktualnego zaświadczenia
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłaceniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
5) Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art.24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
6) Aktualną informację Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 9
ustawy Prawo zamówień publicznych
wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
7) Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
10 i 11 ustawy Prawo zamówień
publicznych wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
8) Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w punkcie VI. 2. ppkt 2-4, 6
- składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
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c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie.
9) Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w punkcie VI. pkt 2. ppkt
5 i 7 – składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4–8,10 i 11 ustawy.
10) Dokumenty, o których mowa w
pkt. 8) lit. a) i c) oraz pkt. 9, powinny
być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Dokument, o którym
mowa w pkt 8) lit. b), powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
11) Jeżeli w kraju miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o którym
mowa w pkt. 8) i 9), zastępuje
się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. przepis pkt.
10) stosuje się odpowiednio.
12) W przypadku składania oferty
wspólnej przez kilku przedsiębiorców
(tzw. konsorcjum) lub przez spółkę
cywilną, każdy ze wspólników
konsorcjum lub spółki cywilnej musi
złożyć dokumenty wymienione w
punkcie VI. 2. niniejszej specyfikacji.
Pozostałe dokumenty będą
traktowane jako wspólne. Wspólnicy
muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy. Do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
podpisane przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli
każdego ze wspólników. Wspólnicy
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ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia, określoną w
art. 36 Kodeksu cywilnego.
13) W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz
w przypadku, gdy wykonawca
wskazując spełnienie warunków
polega na zasobach innych
podmiotów, kopie dokumentów
potwierdzających spełnienie
tych warunków, dotyczących
odpowiednio wspólników konsorcjum
lub innych podmiotów powinny
być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez wspólników
konsorcjum (każdy w odniesieniu do
dokumentów go dotyczących) lub
przez pełnomocnika konsorcjum,
jeżeli będzie miał do tej czynności
upoważnienie, a w odniesieniu
do innych podmiotów przez
upoważnionych przedstawicieli tych
podmiotów (każdy w odniesieniu do
dotyczących go dokumentów).
14) Inne dokumenty i oświadczenia
które Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty:
a) Formularz ofertowy wykonawcy
wg wzoru określonego w Załączniku
nr 3 do SIWZ,
b) Dowód wniesienia wadium,
c) Pełnomocnictwa osób
podpisujących ofertę do
podejmowania zobowiązań w imieniu
firmy składającej ofertę, o ile nie
wynikają z przepisów prawa lub
innych dokumentów.
d) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika
ustanowionego przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia
publicznego, do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub ewentualnie
umowę o współdziałaniu, z której
będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo.
e) Lista podmiotów należących do
tej samej co Wykonawca grupy
kapitałowej - w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.
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U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) w
przypadku oświadczenia o tym, że
dany Wykonawca należy do grupy
kapitałowej – wzór listy stanowi
Załącznik nr 9 do SIWZ.
UWAGA
Dokumenty winny być złożone
w formie oryginału bądź kopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę
za wyjątkiem pełnomocnictwa,
złożonego w formie oryginału bądź
poświadczonej notarialnie kopii.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III.2.3)

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Wykonawca wykaże, że w okresie
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzeniadziałalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał
lub wykonuje jedną usługę,
polegającą na odbiorze odwłaścicieli
nieruchomości co najmniej 5000 Mg
odpadów w ciągu roku, Wykonawca
wykaże, że dysponujesprzętem
wymienionym w tabeli nr 1
specyfikacji. Wykonawca wykaże,
że dysponuje osobami zdolnymi
dowykonania zamówienia, tzn.:
- minimum 1 osobą nadzoru
posiadającą co najmniej
wykształcenie średnie oraz minimum
trzyletniedoświadczenie w pracy na
stanowisku związanym z organizacją
i logistyką odbioru odpadów
komunalnych znieruchomości
(zarządzanie transportem)
oraz nadzorowaniem jakości
wykonywanych prac,
- minimum 10 osobami, które
będą wykonywać bezpośrednio
przedmiot zamówienia (tj. operatorzy
sprzętu,kierowcy, ładowacze).
\

Powinno być:

1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
tzn.:
1) posiadają zaświadczenie Wójta
Gminy Marcinowice o wpisie do
rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości, o którym mowa w art.
9b i 9c ustawy z dnia 13.09.1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 roku,
poz. 391 z późn. zm.). W przypadku
wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich.
2) posiadają aktualne zezwolenie
na transport odpadów komunalnych
oraz odpadów komunalnych
niebezpiecznych wydane przez
właściwego starostę, o którym mowa
w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
z 2010 r. Nr 185. poz. 1243 z późn.
zm.) lub posiadają wpis do rejestru o
którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
b) posiadania wiedzy i
doświadczenia, tzn.:
Wykonawca wykaże, że w okresie
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał
lub wykonuje jedną usługę,
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polegającą na odbiorze od właścicieli
nieruchomości co najmniej 5000 Mg
odpadów w ciągu roku,
c) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tzn.:
Wykonawca wykaże, że dysponuje
sprzętem wymienionym w tabeli nr 1
niniejszej specyfikacji.
Tabela nr 1 Wymagane ilości i
rodzaje pojazdów
Odpady Ilość i rodzaj pojazdów
zmieszane surowce Wielkie gabaryty
specjalistycznymi samochodami
przystosowanymi do odbioru i
wywozu zmieszanych odpadów
komunalnych – co najmniej 3
szt. o pojemności minimum 11
m3 i współczynniku zgniotu 1:6
oraz wyposażone w system
monitoringu oparty na technologii
GPS. samochodem do wywozu
odpadów segregowanych
– co najmniej 2 szt. o pojemności
minimum 6 m3
Samochodem typu hakowiec – co
najmniej 1 szt.
specjalistycznymi samochodami
przystosowanymi do odbioru i
wywozu zmieszanych odpadów
komunalnych gromadzonych
w pojemnikach KP-7 - co
najmniej 1 szt. samochodem
ciężarowym skrzyniowym lub innym
przystosowanym do transportu
odpadów niebezpiecznych – co
najmniej 1 szt.
Wykonawca wykaże, że dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tzn.:
- minimum 1 osobą nadzoru
posiadającą co najmniej
wykształcenie średnie oraz minimum
trzyletnie doświadczenie w pracy na
stanowisku związanym z organizacją
i logistyką odbioru odpadów
komunalnych z nieruchomości
(zarządzanie transportem)
oraz nadzorowaniem jakości
wykonywanych prac,
- minimum 10 osobami, które będą
wykonywać bezpośrednio przedmiot
zamówienia (tj. operatorzy sprzętu,
kierowcy, ładowacze).
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d) sytuacji ekonomicznej i
finansowej, tzn.:
Wykonawca wykaże, że:
1) jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia w wysokości nie niższej
niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset
tysięcy złotych).
2) Wykonawca winien wykazać
brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art.
24 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3) W przypadku składania oferty
przez Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia
warunki wymienione w pkt 1
Wykonawcy mogą spełniać łącznie,
a warunek, o którym mowa w pkt 5
musi spełniać każdy z uczestników
konsorcjum.
4) Potwierdzeniem spełnienia
warunków będzie złożenie
dokumentów i oświadczeń o których
mowa w rozdziale VI. SIWZ. Z
treści złożonych dokumentów musi
wynikać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu.
5) Zamawiający dokona oceny
spełnienia wymaganych warunków
udziału w postępowaniu na
podstawie złożonych do oferty
dokumentów i oświadczeń. Nie
spełnienie chociażby jednego
z warunku postawionego w
niniejszej SIWZ skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
6) Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania
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mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zobowiązanie musi wskazywać
przekazane zasoby (rodzaj i ilość,
wskazywać okres na jaki zostają
przekazane oraz formę stosunków
prawnych łączących Wykonawcę z
tymi podmiotami wraz z załączeniem
stosownej umowy/porozumienia).
1. W celu wykazania spełniania
przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, Zamawiający żąda
przedstawienia niżej wymienionych
dokumentów:
1) Oświadczenie o spełnianiu
warunków określonych w art. 22 ust.
1 ustawy PZP – załącznik nr 4 SIWZ;
2) Zaświadczenie Wójta Gminy
Marcinowice o wpisie do rejestru
działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości,
o którym mowa w art. 9b i 9c
ustawy z dnia 13.09.1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2012 roku, poz.
391 z późn. zm.). W przypadku
wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich.
3) Aktualne zezwolenie na
transport odpadów komunalnych
oraz odpadów komunalnych
niebezpiecznych wydane przez
właściwego starostę, o którym mowa
w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
z 2010 r. Nr 185. poz. 1243 z późn.
zm.) lub posiadają wpis do rejestru o
którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
4) Wykaz usług w zakresie odbioru
od właścicieli nieruchomości
co najmniej 5000 Mg odpadów
w ciągu roku, wykonanych lub
wykonywanych w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane
wraz z załączeniem dowodów
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potwierdzających, że usługi zostały
wykonane lub są wykonywane
należycie - Załącznik nr 6 SIWZ,
dowodami, ze usługi zostały lub są
wykonywane należycie są:
- poświadczenie (np. poświadczenie
wydane przez podmiot, który
przyjął od Wykonawcy odpady
do zagospodarowania, z którego
wynikać będzie ilość i rodzaj
odpadów przekazanych do
zagospodarowania), z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw lub usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być
wydane nie wcześniej niż na trzy
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
- oświadczenie wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać ww. poświadczenia;
W postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego
wszczynanych w okresie 12
miesięcy od dnia wejścia w życie
rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),
Wykonawca, miejsce poświadczeń,
o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1
rozporządzenia, może przedkładać
dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie usług określone w § 1 pkt
2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.
U. Nr 226, poz. 1817).
5) Wykaz narzędzi, wyposażenia
zakładu i urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy usług
(wymienionych w Tabeli nr
1 niniejszej specyfikacji) w
celu wykonania zamówienia
wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami; -
Załącznik nr 7 SIWZ.
6) Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
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zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie
usług i kontrolę jakości, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi
osobami. Wykonawca wykaże
minimum 1 osobę nadzoru oraz
minimum 10 osób, które będą
wykonywać bezpośrednio przedmiot
zamówienia (tj. operatorzy sprzętu,
kierowcy, ładowacze) – wzór wykazu
osób stanowi Załącznik nr 8 do
SIWZ,
7) opłaconą polisę, a w przypadku
jej braku, inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę
nie mniejszą niż 500 000,00 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych) (do
oferty należy dołączyć potwierdzenie
wpłaty).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez Zamawiającego,
może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego
przez Zamawiającego warunku.
Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, polega
na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części
zamówienia, to zobowiązany jest
do przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w § 3 ust. 1-3
Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 231).
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W przypadku polegania na
wiedzy i doświadczeniu innego
podmiotu, podmiot ten musi fizycznie
uczestniczyć w realizacji części
przedmiotu zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 Pzp, Zamawiający żąda
złożenia wraz z ofertą następujących
dokumentów:
1) Oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy PZP – Załącznik nr 4
SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
– wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 5 do SIWZ,
3) Aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłaceniem
podatków, lub zaświadczenia ,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienia, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
4) Aktualnego zaświadczenia
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłaceniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
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organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
5) Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art.24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
6) Aktualną informację Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 9
ustawy Prawo zamówień publicznych
wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
7) Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
10 i 11 ustawy Prawo zamówień
publicznych wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
8) Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w punkcie VI. 2. ppkt 2-4, 6
- składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie.
9) Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w punkcie VI. pkt 2. ppkt
5 i 7 – składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w
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zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4–8,10 i 11 ustawy.
10) Dokumenty, o których mowa w
pkt. 8) lit. a) i c) oraz pkt. 9, powinny
być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Dokument, o którym
mowa w pkt 8) lit. b), powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
11) Jeżeli w kraju miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o którym
mowa w pkt. 8) i 9), zastępuje
się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. przepis pkt.
10) stosuje się odpowiednio.
12) W przypadku składania oferty
wspólnej przez kilku przedsiębiorców
(tzw. konsorcjum) lub przez spółkę
cywilną, każdy ze wspólników
konsorcjum lub spółki cywilnej musi
złożyć dokumenty wymienione w
punkcie VI. 2. niniejszej specyfikacji.
Pozostałe dokumenty będą
traktowane jako wspólne. Wspólnicy
muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy. Do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
podpisane przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli
każdego ze wspólników. Wspólnicy
ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia, określoną w
art. 36 Kodeksu cywilnego.
13) W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz
w przypadku, gdy wykonawca
wskazując spełnienie warunków
polega na zasobach innych
podmiotów, kopie dokumentów
potwierdzających spełnienie
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tych warunków, dotyczących
odpowiednio wspólników konsorcjum
lub innych podmiotów powinny
być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez wspólników
konsorcjum (każdy w odniesieniu do
dokumentów go dotyczących) lub
przez pełnomocnika konsorcjum,
jeżeli będzie miał do tej czynności
upoważnienie, a w odniesieniu
do innych podmiotów przez
upoważnionych przedstawicieli tych
podmiotów (każdy w odniesieniu do
dotyczących go dokumentów).
14) Inne dokumenty i oświadczenia
które Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty:
a) Formularz ofertowy wykonawcy
wg wzoru określonego w Załączniku
nr 3 do SIWZ,
b) Dowód wniesienia wadium,
c) Pełnomocnictwa osób
podpisujących ofertę do
podejmowania zobowiązań w imieniu
firmy składającej ofertę, o ile nie
wynikają z przepisów prawa lub
innych dokumentów.
d) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika
ustanowionego przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia
publicznego, do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub ewentualnie
umowę o współdziałaniu, z której
będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo.
e) Lista podmiotów należących do
tej samej co Wykonawca grupy
kapitałowej - w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.
U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) w
przypadku oświadczenia o tym, że
dany Wykonawca należy do grupy
kapitałowej – wzór listy stanowi
Załącznik nr 9 do SIWZ.
UWAGA
Dokumenty winny być złożone
w formie oryginału bądź kopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę
za wyjątkiem pełnomocnictwa,
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złożonego w formie oryginału bądź
poświadczonej notarialnie kopii.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

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:
09/04/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-047984


	PL: Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
	Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
	I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
	I.2) Rodzaj zamawiającego

	Sekcja II: Przedmiot zamówienia
	II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
	II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu
	II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Sekcja IV: Procedura
	IV.1) Rodzaj procedury
	IV.2) Informacje administracyjne
	IV.2.1) Numer referencyjny
	IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną
	IV.2.2) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja
	IV.2.2) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia


	Sekcja VI: Informacje uzupełniające
	VI.1) Ogłoszenie dotyczy
	VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia
	VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania 
	VI.3.1)
	VI.3.2)
	VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
	VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

	VI.4) Inne dodatkowe informacje
	VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia



