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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:  Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) -----------------------

Adres pocztowy: Ulica Batorego 24

Miejscowość:  Andrychów Kod pocztowy:  34-120 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  +48 33 875 36 61 Tel.: +48 338753661

Osoba do kontaktów:  Krzysztof Szymański

E-mail:  kszymanski@zgk.andrychow.pl Faks:  +48 338753109

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

Adres profilu nabywcy:  (URL) http://--------------

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) http://-----------

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) http://------------

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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez
mieszkańców w gminie Andrychów.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
położonych na terenie gminy Andrychów, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Małopolskiego.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90511000  
Dodatkowe przedmioty 90511200  
 90513100  
 90533000  
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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)
PA/02/KS/2013

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_F70
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-044096   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 065-109141  z dnia:  03/04/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
29/03/2013  (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 I : Instytucja zamawiająca I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zamiast:

Osoba do kontaktów: Krzysztof
Szymański
E-mail:
kszymanski@zgk.andrychow.pl

Powinno być:

Osoba do kontaktów: Bogdan
Sroczyński
E-mail: wuk@zgk.andrychow.pl

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III: Informacje o charakterze
prawnym, ekonomicznym,
finansowym i technicznym. III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:

Zamiast:
Wykonawca jest zobowiązany
zabezpieczyć swoją ofertę wadium
w wysokości 20.000,00 zł. ( słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Powinno być:
Wykonawca jest zobowiązany
zabezpieczyć swoją ofertę wadium
w wysokości 30.000,00 zł. ( słownie:
trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.2) Główne warunki finansowe
i uzgodnienia płatnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich
przepisów

Zamiast:

1. Podstawę do rozliczenia
usług i wystawienia faktury przez
WYKONAWCĘ będzie stanowił
pisemny
protokół wykonania usług w okresie
rozliczeniowym sporządzony przez
WYKONAWCĘ i zatwierdzony
przez ZAMAWIAJĄCEGO. Okresem
rozliczeniowym jest miesiąc
kalendarzowy. Wzór protokołu
wykonania usług stanowi załącznik
do niniejszej umowy.

Powinno być:

1. Podstawę do rozliczenia
usług i wystawienia faktury przez
WYKONAWCĘ będzie stanowił
pisemny
protokół wykonania usług w okresie
rozliczeniowym sporządzony przez
WYKONAWCĘ i zatwierdzony
przez ZAMAWIAJĄCEGO. Okresem
rozliczeniowym jest miesiąc
kalendarzowy. Wzór protokołu
wykonania usług stanowi załącznik
do niniejszej umowy.
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2. Wynagrodzenie należne
WYKONAWCY będzie płatne
przelewem na konto WYKONAWCY
wskazane na fakturze, w terminie
30 dni od daty jej wpływu do
ZAMAWIAJĄCEGO

2. Wynagrodzenie należne
WYKONAWCY będzie płatne
przelewem na konto WYKONAWCY
wskazane na fakturze, w
terminie .....dni (minimum 30
dni) od daty jej wpływu do
ZAMAWIAJĄCEGO

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.4) Inne szczególne warunki:

Zamiast:

1. kopii aktualnego wpisu do rejestru
działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z
terenu Gminy Andrychów, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie (Dz.
U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.)
2. Wykonawca winien
udokumentować gotowość przyjęcia
odpadów przez Regionalną
Instalację Przetwarzania Odpadów
Komunalnych zgodną z Planem
Gospodarki Odpadami Województwa
Małopolskiego.

Powinno być:

• kopii aktualnego wpisu do rejestru
działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z
terenu Gminy Andrychów, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie (Dz.
U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.)
• zezwolenie na transport odpadów
wynikający z ustawy o odpadach,
• Wykonawca winien
udokumentować przed zawarciem
umowy gotowość przyjęcia
odpadów przez Regionalną
Instalację Przetwarzania Odpadów
Komunalnych zgodną z Planem
Gospodarki Odpadami Województwa
Małopolskiego.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2) Warunki udziału: III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców,
w tym wymogi związane z wpisem
do rejestru zawodowego lub
handlowego:

Zamiast:

W postępowaniu mogą wziąć udział
Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp:
1.1 Posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
• kopii aktualnego wpisu do rejestru
działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z
terenu Gminy Andrychów, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie (Dz.
U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.)
1.2 Posiadają wiedzę i
doświadczenie do wykonania
zamówienia
• Warunek ten zostanie uznany
za spełniony, jeśli Wykonawca
przedłoży w ofercie oświadczenie w
trybie art. 22 ust.1 ustawy p.z.p.
1.3 Dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia

Powinno być:

W postępowaniu mogą wziąć udział
Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp:
1.1 Posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
• kopii aktualnego wpisu do rejestru
działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z
terenu Gminy Andrychów, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie (Dz.
U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.)
• zezwolenie na transport odpadów
wynikający z ustawy o odpadach,
• Wykonawca winien
udokumentować przed zawarciem
umowy gotowość przyjęcia
odpadów przez Regionalną
Instalację Przetwarzania Odpadów
Komunalnych zgodną z Planem
Gospodarki Odpadami Województwa
Małopolskiego.
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• Warunek ten zostanie uznany
za spełniony, jeśli Wykonawca
przedłoży w ofercie oświadczenie w
trybie art. 22 ust.1 ustawy p.z.p.
1.4 Znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie
zamówienia
• Warunek ten zostanie uznany
za spełniony, jeśli Wykonawca
przedłoży w ofercie oświadczenie w
trybie art. 22 ust.1 ustawy p.z.p.
W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia, każdy z warunków
określonych w pkt.1 ppkt. 1.1 – 1.4
winien spełniać co najmniej jeden z
tych Wykonawców albo wszyscy ci
Wykonawcy wspólnie.
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do
wykonywania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru
prawnego łączącego 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.
1.5 Wymagania dla bazy
magazynowo -transportowej:
- baza magazynowo – transportowa
powinna być usytuowana w gminie,
z terenu której odbiera te odpady, lub
w odległości nie większej niż 60 km
od granicy tej gminy i na terenie, do
którego posiada tytuł prawny,
- teren bazy transportowej powinien
być zabezpieczony w sposób
uniemożliwiający wstęp osobom
nieupoważnionym,
- baza magazynowo - transportowa
powinna być wyposażona w:

1.2 Posiadają wiedzę i
doświadczenie do wykonania
zamówienia
• O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp:
• Wymagane jest wykazanie przez
Wykonawcę wykonania usług w
zakresie odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych z co najmniej
4.000 nieruchomości zabudowanych
budynkami jednorodzinnymi oraz
7.000 osób zamieszkałych w
zabudowie wielorodzinnej (osiedla
mieszkaniowe) w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie. W przypadku
wykazania kilku usług na ilości
mniejsze niż wymagane, wielkości
wynikające z tych usług będą
sumowane w celu potwierdzenia
spełniania wymaganego warunku.
• Obejmującą wykonanie usługi
odbierania odpadów segregowanych
(selektywna zbiórka odpadów)
w systemie pojemnikowym,
workowym od minimum 4.000
nieruchomości zabudowanych
budynkami jednorodzinnymi oraz
7.000 osób zamieszkałych w
zabudowie wielorodzinnej (osiedla
mieszkaniowe) w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie. W przypadku
wykazania kilku usług na ilości
mniejsze niż wymagane, wielkości
wynikające z tych usług będą
sumowane w celu potwierdzenia
spełniania wymaganego warunku:
(sporządzone zgodnie z
Załącznikiem nr 8 do SIWZ /
oryginał/).
1.3 Dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
• O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp:
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a) miejsca przeznaczone do
parkowania pojazdów,
b) pomieszczenie socjalne dla
pracowników odpowiadające liczbie
zatrudnionych osób,
c) miejsca magazynowania
selektywnie zebranych odpadów z
grupy odpadów komunalnych,
d) legalizowaną wagę najazdową
– w przypadku gdy na terenie bazy
następuje magazynowanie odpadów,
- miejsca magazynowania
selektywnie zebranych odpadów
komunalnych powinny być
zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu oraz
zabezpieczone przed działaniem
czynników atmosferycznych,
- na terenie bazy transportowej
powinien znajdować się punkt
bieżącej konserwacji i napraw
pojazdów, miejsce do mycia i
dezynfekcji pojazdów o ile czynności
te nie są wykonywane przez
uprawnione podmioty zewnętrzne
poza terenem bazy transportowej.
- teren bazy magazynowo –
transportowej powinien być
wyposażony w urządzenia
lub systemy zapewniające
zagospodarowanie wód opadowych
i ścieków przemysłowych,
pochodzących z terenu bazy
zgodnie z wymaganiami określonymi
przepisami ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2012r., poz. 145, 951, i 1513 oraz z
2013 r. poz. 21).
2. W postępowaniu mogą wziąć
udział Wykonawcy, którzy spełniają
warunek udziału w postępowaniu
dotyczący braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.
W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunek określony w
pkt. 2 powinien spełniać każdy z
Wykonawców samodzielnie.
A. W celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu
do oferty należy załączyć:
1. W celu wykazania spełniania
przez Wykonawcę warunków, o
których mowa w 22 ust 1 ustawy

- W posiadaniu podmiotu
odbierającego odpady komunalne
powinny znajdować się, co najmniej:
- dwa pojazdy przystosowane do
odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych (śmieciarki),
- jeden pojazd przystosowany do
odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych (śmieciarki) o
pojemności do 8 m³,
- dwa pojazdy przystosowane do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
- jeden pojazd do odbierania
odpadów bez funkcji kompaktującej,
- jeden samochód ciężarowy o
minimalnej ładowności do 6 ton,
- minimum jeden pojazd z
dźwignikiem hakowym lub
bramowym do odbioru kontenerów z
odpadami,
- pojazdy do zbierania odpadów w
terenach trudnodostępnych (okres
zimowy, złe warunki atmosferyczne,
uszkodzone drogi) powinny
posiadać napęd na dwie osie
i być wyposażone w łańcuchy
przeciwśnieżne:
(sporządzone zgodnie z
Załącznikiem nr 7 do SIWZ /
oryginał/).
1.4 Znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie
zamówienia
• O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp:
- opłacona polisa od
odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
zgodnie z przedmiotem niniejszego
zamówienia w wysokości nie
mniejszej niż 100 000,00 zł.
- Wykonawca wykaże że posiada
środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej
niż 500.000,00 zł. (słownie: pięćset
tysięcy złotych).
W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia, każdy z warunków
określonych w pkt.1 ppkt. 1.1 – 1.4
winien spełniać co najmniej jeden z
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z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych, zwanej dalej
"ustawą", których opis sposobu
oceny spełniania został dokonany
w ogłoszeniu o zamówieniu w
postępowaniu określonych w
art. 26 ust. 2 Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z art. 22 ust. 1, (załącznik nr
2 do SIWZ).
2) kopii aktualnego wpisu do rejestru
działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy Andrychów.
B. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. do
oferty należy załączyć następujące
dokumenty i oświadczenia:
1. Oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania z
powodu niespełnienia warunków
o których mowa w art. 24 ust.1,
sporządzone zgodnie z Załącznikiem
nr 3 do SIWZ /oryginał/.
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,
wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
3. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenia, 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;
4. Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

tych Wykonawców albo wszyscy ci
Wykonawcy wspólnie.
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
do wykonywania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego 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.
1.5 Wymagania dla bazy
magazynowo -transportowej:
- baza magazynowo – transportowa
powinna być usytuowana w gminie,
z terenu której odbiera te odpady, lub
w odległości nie większej niż 60 km
od granicy tej gminy i na terenie, do
którego posiada tytuł prawny,
- teren bazy transportowej powinien
być zabezpieczony w sposób
uniemożliwiający wstęp osobom
nieupoważnionym,
- baza magazynowo - transportowa
powinna być wyposażona w:
a) miejsca przeznaczone do
parkowania pojazdów,
b) pomieszczenie socjalne dla
pracowników odpowiadające liczbie
zatrudnionych osób,
c) miejsca magazynowania
selektywnie zebranych odpadów z
grupy odpadów komunalnych,
d) legalizowaną wagę najazdową
– w przypadku gdy na terenie bazy
następuje magazynowanie odpadów,
- miejsca magazynowania
selektywnie zebranych odpadów
komunalnych powinny być
zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu oraz
zabezpieczone przed działaniem
czynników atmosferycznych,
- na terenie bazy transportowej
powinien znajdować się punkt
bieżącej konserwacji i napraw
pojazdów, miejsce do mycia i
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Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
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. Lista podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz.331
z póź.zm.) lub informacje o tym, że
wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej: sporządzone zgodnie
z Załącznikiem nr 4 do SIWZ /
oryginał/.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w pkt. B.2, B.3 i B.4 –
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, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
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, wystawione
nie niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się w/
w dokumentów, zastępuje się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub

dezynfekcji pojazdów o ile czynności
te nie są wykonywane przez
uprawnione podmioty zewnętrzne
poza terenem bazy transportowej.
- teren bazy magazynowo –
transportowej powinien być
wyposażony w urządzenia
lub systemy zapewniające
zagospodarowanie wód opadowych
i ścieków przemysłowych,
pochodzących z terenu bazy
zgodnie z wymaganiami określonymi
przepisami ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2012r., poz. 145, 951, i 1513 oraz z
2013 r. poz. 21).
2. W postępowaniu mogą wziąć
udział Wykonawcy, którzy spełniają
warunek udziału w postępowaniu
dotyczący braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.
W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunek określony w
pkt. 2 powinien spełniać każdy z
Wykonawców samodzielnie.
A. W celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda od Wykonawcy
dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w
postępowaniu:
1. W celu wykazania spełniania
przez Wykonawcę warunków, o
których mowa w 22 ust 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych, zwanej dalej
"ustawą", których opis sposobu
oceny spełniania został dokonany
w ogłoszeniu o zamówieniu w
postępowaniu określonych w
art. 26 ust. 2 Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z art. 22 ust. 1, (załącznik nr
2 do SIWZ).
2) kopii aktualnego wpisu do rejestru
działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy Andrychów.
3) zezwolenie na transport odpadów
wynikający z ustawy o odpadach.
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kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania
– wystawione z odpowiednią datą
wymaganą dla tych dokumentów.
W przypadku oferty składanej przez
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia
publicznego, dokumenty
potwierdzające, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu składa każdy z
Wykonawców oddzielnie.

4) Wzór umowy – parafowany przez
Wykonawcę (załącznik nr 5 do
SIWZ).
5) W posiadaniu podmiotu
odbierającego odpady komunalne
powinny znajdować się, co najmniej:
- dwa pojazdy przystosowane do
odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych (śmieciarki),
- jeden pojazd przystosowany do
odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych (śmieciarki) o
pojemności do 8 m³,
- dwa pojazdy przystosowane do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
- jeden pojazd do odbierania
odpadów bez funkcji kompaktującej,
- jeden samochód ciężarowy o
minimalnej ładowności do 6 ton,
- minimum jeden pojazd z
dźwignikiem hakowym lub
bramowym do odbioru kontenerów z
odpadami,
- pojazdy do zbierania odpadów w
terenach trudnodostępnych (okres
zimowy, złe warunki atmosferyczne,
uszkodzone drogi) powinny
posiadać napęd na dwie osie
i być wyposażone w łańcuchy
przeciwśnieżne:
(sporządzone zgodnie z
Załącznikiem nr 7 do SIWZ /
oryginał/).
6) Posiadają wiedzę i doświadczenie
do wykonania zamówienia:
• Wymagane jest wykazanie przez
Wykonawcę wykonania usług w
zakresie odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych z co najmniej
4.000 nieruchomości zabudowanych
budynkami jednorodzinnymi oraz
7.000 osób zamieszkałych w
zabudowie wielorodzinnej (osiedla
mieszkaniowe) w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie. W przypadku
wykazania kilku usług na ilości
mniejsze niż wymagane, wielkości
wynikające z tych usług będą
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sumowane w celu potwierdzenia
spełniania wymaganego warunku.
• Obejmującą wykonanie usługi
odbierania odpadów segregowanych
(selektywna zbiórka odpadów)
w systemie pojemnikowym,
workowym od minimum 4.000
nieruchomości zabudowanych
budynkami jednorodzinnymi oraz
7.000 osób zamieszkałych w
zabudowie wielorodzinnej (osiedla
mieszkaniowe) w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie. W przypadku
wykazania kilku usług na ilości
mniejsze niż wymagane, wielkości
wynikające z tych usług będą
sumowane w celu potwierdzenia
spełniania wymaganego warunku:
(sporządzone zgodnie z
Załącznikiem nr 8 do SIWZ /
oryginał/).
7) 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:
- opłacona polisa od
odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
zgodnie z przedmiotem niniejszego
zamówienia w wysokości nie
mniejszej niż 100 000,00 zł.
8) Informacji banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej,
w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert:
- dokument potwierdzający, że
Wykonawca posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową
w wysokości nie mniejszej niż
500.000,00 zł. (słownie: pięćset
tysięcy złotych).
B. W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie
zamówienia Zamawiający żąda od
Wykonawcy w okolicznościach,
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o których mowa w art. 24 ust.
1 ustawy p.z.p. następujących
dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w
postępowaniu:
1. Oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania z
powodu niespełnienia warunków
o których mowa w art. 24 ust.1,
sporządzone zgodnie z Załącznikiem
nr 3 do SIWZ /oryginał/.
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,
wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
3. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenia, 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;
4. Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
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. Lista podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz.331
z póź.zm.) lub informacje o tym, że
wykonawca nie należy do grupy
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kapitałowej: sporządzone zgodnie
z Załącznikiem nr 4 do SIWZ /
oryginał/.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w pkt. B.2, B.3 i B.4 –
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, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
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, wystawione
nie niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się w/
w dokumentów, zastępuje się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania
– wystawione z odpowiednią datą
wymaganą dla tych dokumentów.
W przypadku oferty składanej
przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty
potwierdzające, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu składa każdy z
Wykonawców oddzielnie.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i
finansowa: Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Zamiast:

1. Celem wyłączenia
odpowiedzialności materialnej
ZAMAWIAJĄCEGO lub
WYKONAWCY z tytułu szkód
powstałych w związku z zaistnieniem
określonych

Powinno być:

1. Celem wyłączenia
odpowiedzialności materialnej
ZAMAWIAJĄCEGO lub
WYKONAWCY z tytułu szkód
powstałych w związku z zaistnieniem
określonych zdarzeń losowych i
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zdarzeń losowych i
odpowiedzialności cywilnej w czasie
realizacji umowy, WYKONAWCA
zawrze odpowiednie umowy
ubezpieczenia.
2. Ubezpieczeniu podlegają w
szczególności:
1) urządzenia, mienie ruchome
związane z prowadzeniem usług - od
zdarzeń losowych,
2) odpowiedzialność cywilna
za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków
dotyczące pracowników i osób
trzecich powstałe w związku z
prowadzonymi usługami, w tym
także ruchem pojazdów
mechanicznych.
3. Koszty ubezpieczenia ponosi
WYKONAWCA.
4. WYKONAWCA jest zobowiązany
do przedstawienia na każde żądanie
ZAMAWIAJĄCEGO
polisy ubezpieczeniowej oraz
dowodów opłacania składek.

odpowiedzialności cywilnej w czasie
realizacji umowy, WYKONAWCA
zawrze odpowiednie umowy
ubezpieczenie przed zawarciem
umowy.
2. Ubezpieczeniu podlegają w
szczególności:
1) urządzenia, mienie ruchome
związane z prowadzeniem usług - od
zdarzeń losowych,
2) odpowiedzialność cywilna
za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków
dotyczące pracowników i osób
trzecich powstałe w związku
z prowadzonymi usługami, w
tym także ruchem pojazdów
mechanicznych.
3. Koszty ubezpieczenia ponosi
WYKONAWCA.
4. WYKONAWCA jest zobowiązany
do przedstawienia na każde żądanie
ZAMAWIAJĄCEGO
polisy ubezpieczeniowej oraz
dowodów opłacania składek.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:

Zamiast:

Wykaz sprzętu technicznego
Wykonawca musi posiadać sprzęt
niezbędny do realizacji zamówienia,
lub przedstawić pisemne
zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia potencjału w tym
minimalne wymagania:
1) W posiadaniu podmiotu
odbierającego odpady
komunalne powinny znajdować się,
co najmniej:
- dwa pojazdy przystosowane do
odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych (śmieciarki),
- dwa pojazdy przystosowane do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
- jeden pojazd do odbierania
odpadów bez funkcji kompaktującej.
2) Szczegółowe wymagania dla
pojazdów:
- pojazdy powinny być
zabezpieczone przed
niekontrolowanym wydostawaniem
się na zewnątrz
odpadów, podczas ich
magazynowania, przeładunku a

Powinno być:

Wykaz sprzętu technicznego
Wykonawca musi posiadać
sprzęt niezbędny do realizacji
zamówienia, lub przedstawić
pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia
potencjału w tym minimalne
wymagania
w szczególności Wykonawca
musi wykazać, że dysponuje lub
będzie dysponował samochodami
specjalistycznymi i samochodem
ciężarowym, spełniającymi
wymagania techniczne określone
przepisami ustawy prawo o ruchu
drogowym oraz innymi przepisami
szczególnymi.
1) W posiadaniu podmiotu
odbierającego odpady komunalne
powinny znajdować się, co najmniej:
- dwa pojazdy przystosowane do
odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych (śmieciarki),
- jeden pojazd przystosowany do
odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych (śmieciarki) o
pojemności do 8 m³,
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także transportu,
- konstrukcja pojazdów powinna
zabezpieczać przed
rozwiewaniem i rozpylaniem
przewożonych odpadów
oraz powinna minimalizować
oddziaływanie czynników
atmosferycznych na odpady,
- pojazdy powinny być wyposażone
w system:
a) monitoringu bazującego na
systemie pozycjonowania
satelitarnego, umożliwiającego
trwałe zapisywanie,
przechowywanie i odczytywanie
danych o położeniu pojazdu i
miejscach postojów oraz
b) czujników zapisujących dane
o miejscach wyładunku odpadów
umożliwiający weryfikację tych
danych,
- pojazdy powinny być poddawane
myciu i dezynfekcji
z częstotliwością gwarantującą
zapewnienie im właściwego stanu
sanitarnego, nie rzadziej niż raz na
miesiąc, a w okresie letnim nie
rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
-pojazdy powinny być wyposażone w
narzędzia
lub urządzenia umożliwiające
sprzątanie terenu po
opróżnieniu pojemników.
-na koniec każdego dnia roboczego
pojazdy powinny być opróżnione z
odpadów i parkowane wyłącznie na
terenie bazy magazynowo –
transportowej,
-pojazdy powinny być trwale i
czytelnie oznakowane w sposób
umożliwiający identyfikację
przedsiębiorcy (nazwa firmy, dane
adresowe, numer telefonu).
3) Wymagania dla bazy
magazynowo -transportowej:
- baza magazynowo – transportowa
powinna być
usytuowana w gminie, z terenu której
odbiera te odpady, lub w odległości
nie większej niż 60 km od

- dwa pojazdy przystosowane do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
- jeden pojazd do odbierania
odpadów bez funkcji kompaktującej,
- jeden samochód ciężarowy o
minimalnej ładowności do 6 ton,
- minimum jeden pojazd z
dźwignikiem hakowym lub
bramowym do odbioru kontenerów z
odpadami,
- pojazdy do zbierania odpadów w
terenach trudnodostępnych (okres
zimowy, złe warunki atmosferyczne,
uszkodzone drogi) powinny
posiadać napęd na dwie osie
i być wyposażone w łańcuchy
przeciwśnieżne:
(sporządzone zgodnie z
Załącznikiem nr 7 do SIWZ /
oryginał/).
2) Szczegółowe wymagania dla
pojazdów:
- pojazdy powinny być
zabezpieczone przed
niekontrolowanym wydostawaniem
się na zewnątrz
odpadów, podczas ich
magazynowania, przeładunku a
także transportu,
- konstrukcja pojazdów powinna
zabezpieczać przed rozwiewaniem i
rozpylaniem przewożonych odpadów
oraz powinna minimalizować
oddziaływanie czynników
atmosferycznych na odpady,
- pojazdy powinny być wyposażone
w system:
a) monitoringu bazującego
na systemie pozycjonowania
satelitarnego, umożliwiającego
trwałe zapisywanie, przechowywanie
i odczytywanie danych o położeniu
pojazdu i miejscach postojów oraz
b) czujników zapisujących dane
o miejscach wyładunku odpadów
umożliwiający weryfikację tych
danych,
- pojazdy powinny być poddawane
myciu i dezynfekcji z częstotliwością
gwarantującą zapewnienie im
właściwego stanu sanitarnego, nie
rzadziej niż raz na miesiąc, a w
okresie letnim nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie,
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granicy tej gminy i na terenie, do
którego posiada tytuł
prawny,
- teren bazy transportowej powinien
być zabezpieczony
w sposób uniemożliwiający wstęp
osobom nieupoważnionym,
- baza magazynowo - transportowa
powinna być
wyposażona w:
a) miejsca przeznaczone do
parkowania pojazdów,
b) pomieszczenie socjalne dla
pracowników odpowiadające liczbie
zatrudnionych osób,
c) miejsca magazynowania
selektywnie zebranych
odpadów z grupy odpadów
komunalnych,
d) legalizowaną wagę najazdową
– w przypadku gdy na terenie bazy
następuje magazynowanie odpadów,
- miejsca magazynowania
selektywnie zebranych
odpadów komunalnych powinny
być zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu oraz
zabezpieczone przed działaniem
czynników atmosferycznych,
- na terenie bazy transportowej
powinien znajdować
się punkt bieżącej konserwacji i
napraw pojazdów,
miejsce do mycia i dezynfekcji
pojazdów o ile czynności
te nie są wykonywane przez
uprawnione podmioty
zewnętrzne poza terenem bazy
transportowej.
- teren bazy magazynowo –
transportowej powinien być
wyposażony w urządzenia lub
systemy zapewniające
zagospodarowanie wód opadowych i
ścieków
przemysłowych, pochodzących z
terenu bazy zgodnie z
wymaganiami określonymi
przepisami ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2012 r., poz. 145,

- pojazdy powinny być wyposażone
w narzędzia lub urządzenia
umożliwiające sprzątanie terenu po
opróżnieniu pojemników,
- pojazdy do zbierania odpadów w
terenach trudnodostępnych (okres
zimowy, złe warunki atmosferyczne,
uszkodzone drogi) powinny
posiadać napęd na dwie osie
i być wyposażone w łańcuchy
przeciwśnieżne,
- w przypadku kiedy drogi dojazdowe
do posesji uniemożliwiają dojazd
dla śmieciarek i innych pojazdów
należy zapewnić odbiór odpadów
komunalnych przy użyciu innego
sprzętu,
- pojazdy powinny posiadać łączność
z dyspozytornią,
- na koniec każdego dnia roboczego
pojazdy powinny być opróżnione
z odpadów i parkowane wyłącznie
na terenie bazy magazynowo –
transportowej,
- pojazdy powinny być trwale i
czytelnie oznakowane w sposób
umożliwiający identyfikację
przedsiębiorcy (nazwa firmy, dane
adresowe, numer telefonu).
3) Wymagania dla bazy
magazynowo -transportowej:
- baza magazynowo – transportowa
powinna być usytuowana w gminie,
z terenu której odbiera te odpady, lub
w odległości nie większej niż 60 km
od granicy tej gminy i na terenie, do
którego posiada tytuł prawny,
- teren bazy transportowej powinien
być zabezpieczony w sposób
uniemożliwiający wstęp osobom
nieupoważnionym,
- baza magazynowo - transportowa
powinna być wyposażona w:
a) miejsca przeznaczone do
parkowania pojazdów,
b) pomieszczenie socjalne dla
pracowników odpowiadające liczbie
zatrudnionych osób,
c) miejsca magazynowania
selektywnie zebranych odpadów z
grupy odpadów komunalnych,
d) legalizowaną wagę najazdową
– w przypadku gdy na terenie bazy
następuje magazynowanie odpadów,
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951, i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21). - miejsca magazynowania
selektywnie zebranych odpadów
komunalnych powinny być
zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu oraz
zabezpieczone przed działaniem
czynników atmosferycznych,
- na terenie bazy transportowej
powinien znajdować się punkt
bieżącej konserwacji i napraw
pojazdów, miejsce do mycia i
dezynfekcji pojazdów o ile czynności
te nie są wykonywane przez
uprawnione podmioty zewnętrzne
poza terenem bazy transportowej.
- teren bazy magazynowo –
transportowej powinien być
wyposażony w urządzenia
lub systemy zapewniające
zagospodarowanie wód opadowych
i ścieków przemysłowych,
pochodzących
z terenu bazy zgodnie z
wymaganiami określonymi
przepisami ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012
r., poz. 145, 951, i 1513 oraz z 2013
r. poz. 21).

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:
12/04/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-050486
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