
Ogłoszenie nr 500075771-N-2017 z dnia 14-12-2017 r.

Gródek nad Dunajcem:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 629029-N-2017

Data: 2017-12-07

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gródek nad Dunajcem, Krajowy numer identyfikacyjny 491892191, ul. Gródek nad

Dunajcem  54, 33-318   Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 401 035,

e-mail przetargi@gminagrodek.pl, faks 18 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej (url): http://gminagrodek.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.1.

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby

wykonawca posiadał: a. Wpis do rejestru działalności regulowanej (prowadzonej przez Wójta

Gminy Gródek nad Dunajcem) w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem b. Zezwolenie na transport odpadów

komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami c. Zezwolenie na zbieranie lub zbieranie i

przetwarzanie odpadów wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) d. Wpis do rejestru podmiotów

zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby
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wykonawca posiadał: a. Wpis do rejestru działalności regulowanej (prowadzonej przez Wójta

Gminy Gródek nad Dunajcem) w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem b. Zezwolenie na transport odpadów

komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami c. Wpis do rejestru podmiotów

zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1.

W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu Wykonawca na wezwania zamawiającego zobowiązany będzie złożyć

następujące dokumenty i oświadczenia: 1. W zakresie warunku posiadania kompetencji lub

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: a. Zaświadczenie o wpisie do

rejestru działalności regulowanej (prowadzonej przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem) w

zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gródek

nad Dunajcem b. Zezwolenie na transport odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi

przepisami c. Zezwolenie na zbieranie lub zbieranie i przetwarzanie odpadów wydane na

podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987

z późn. zm.) d. Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru podmiotów zbierających

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 2. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub

finansowej: a. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500,0 tys. zł 3. W zakresie zdolności

technicznej lub zawodowej: a. Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,

na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
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wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi

załącznik nr 5 do SIWZ. b. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń

technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca w przedmiotowym

wykazie wskaże: • bazę magazynowo-transportową • pojazdy przystosowane do odbierania

odpadów Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi

załącznik nr 6 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia spełnianie przez Wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwania zamawiającego zobowiązany

będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1. W zakresie warunku posiadania

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: a.

Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej (prowadzonej przez Wójta

Gminy Gródek nad Dunajcem) w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem b. Zezwolenie na transport odpadów

komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami c. Zaświadczenie potwierdzające wpis

do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 2. W zakresie

sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a. dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500,0 tys. zł

3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: a. Wykaz usług wykonanych lub

wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

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

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane,

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert Przedmiotowy wykaz należy złożyć w

formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. b. Wykaz narzędzi, wyposażenia
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zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania

zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi

zasobami. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże: • bazę magazynowo-

transportową • pojazdy przystosowane do odbierania odpadów Przedmiotowy wykaz

należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2017-12-15, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-19, godzina: 11:00,
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