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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.1.1) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że: a)

posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej (prowadzonego przez Wójta

Gminy Popów) w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu

gminy Popów, b) posiada aktualne zezwolenie właściwego organu na transport i zbieranie

odpadów komunalnych o kodach: 20 01 02; 20 01 01; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 08; 20 02 01; 20

03 07; 20 01 35; 20 01 27*; 20 01 28; 20 01 29*; 20 03 01; 20 01 30; 17 01 01; 17 01 02; 17 01

03; 17 01 07; 17 09 04; 17 06 04; 17 03 80; 20 01 33; 20 01 11; 20 01 31; 20 01 32; 20 01 21; 20

01 99; c) posiada aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i

elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Informacje

dodatkowe 



W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli

wykaże, że: a) posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej

(prowadzonego przez Wójta Gminy Popów) w zakresie odbioru odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości z terenu gminy Popów, b) posiada aktualne zezwolenie obejmujące

prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) lub równoważne, w tym

wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot

zamówienia tj. dla odpadów o kodach: 20 01 02; 20 01 01; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 08; 20 03

07; 20 01 35; 20 01 27*; 20 01 28; 20 01 29*; 20 01 30; 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07;

17 09 04; 17 06 04; 17 03 80; 20 01 33; 20 01 11; 20 01 31; 20 01 32; 20 01 21; 20 01 99. c)

posiada aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Informacje dodatkowe 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.1.3) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że: a)

wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi, w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie: • minimum jedną usługę, której przedmiotem było lub

jest odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w ilości nie mniejszej niż 300 Mg w ciągu co najmniej

12 kolejnych miesięcy; • minimum jedną usługę, której przedmiotem było lub jest odbieranie i

zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

zamieszkałych, w ilości nie mniejszej niż 100 Mg w ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy; b)

dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania przedmiotu zamówienia samochodami

specjalistycznymi i innymi, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy

prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w tym: • co najmniej jednym

pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o

pojemności 120 l, 240 l, 1100 l • co najmniej trzema pojazdami przystosowanymi do odbierania

segregowanych odpadów komunalnych (z których co najmniej jeden stanowić będzie pojazd

typu śmieciarka trójkomorowa, co najmniej dwa stanowić będą pojazdy typu śmieciarka

jednokomorowa,); • co najmniej jednym pojazdem małogabarytowy, przystosowany do odbioru



odpadów segregowanych i niesegregowanych z posesji o utrudnionym dojeździe; • co najmniej

dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów ze zbiórek ulicznych typu

samochód skrzyniowy; • co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania

systemowych kontenerów do gromadzenia odpadów. c) posiada odpowiednią bazę magazynowo

- transportową, usytuowaną i wyposażoną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra

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

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Zamawiający

wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z

informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje

dodatkowe: 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli

wykaże, że: a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje

usługi, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: • minimum jedną usługę, której

przedmiotem było lub jest odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych)

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w ilości nie mniejszej niż

300 Mg w ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy; • minimum jedną usługę, której

przedmiotem było lub jest odbieranie i zagospodarowanie segregowanych odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w ilości nie mniejszej niż 100 Mg w

ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy; b)dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania

przedmiotu zamówienia samochodami specjalistycznymi i innymi, spełniającymi wymagania

techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami

szczególnymi, w tym: • co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania

zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l; • co

najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania segregowanych odpadów

komunalnych takich jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

metale oraz odpady ulegające biodegradacji; • co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do

odbierania segregowanych odpadów komunalnych takich jak: szkło, popiół i żużel paleniskowy;

• co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów ze zbiórek ulicznych

typu samochód skrzyniowy; • co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania

systemowych kontenerów do gromadzenia odpadów. c) posiada odpowiednią bazę magazynowo

- transportową, usytuowaną i wyposażoną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra



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

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Zamawiający

wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z

informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje

dodatkowe: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.5.1) 

W ogłoszeniu jest: 1) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej

(prowadzonego przez Wójta Gminy Popów) w zakresie odbioru odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości z terenu gminy Popów; 2) aktualne zezwolenie właściwego organu na

transport i zbieranie odpadów komunalnych; 3) aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty

sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

4) potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 250.000,00

zł przez cały okres obowiązywania umowy; 5) wykaz usług wykonanych, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również 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, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 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;

6)wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w

celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi

zasobami; Do wykazu narzędzi Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię dowodów

rejestracyjnych pojazdów. 



W ogłoszeniu powinno być: 1) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej

(prowadzonego przez Wójta Gminy Popów) w zakresie odbioru odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości z terenu gminy Popów; 2) aktualne zezwolenie właściwego organu na

transport odpadów komunalnych; 3) aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; 4)

potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 250.000,00

zł przez cały okres obowiązywania umowy; 5) wykaz usług wykonanych, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również 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, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 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;

6)wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w

celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi

zasobami; Do wykazu narzędzi Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię dowodów

rejestracyjnych pojazdów. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.1.2) 

W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium Wadium należy wnieść przed upływem

terminu składania ofert na cały okres związania ofertą w wysokości: 15 000,00 zł, słownie:

piętnaście tysięcy złotych w terminie do: 14.11.2017 roku, do godz. 10:00. Wadium może być

wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądza, przelewem na rachunek

bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym, nr 94 8259 0004 2000 0000

0013 0007, z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym na: Usługi związane z



odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popów, znak sprawy: ZP.271.07.2017”; 2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych lub

ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.

5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W

przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści

gwarancji musi wyraźnie wynikać w szczególności: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu

ubezpieczeń) do zapłaty kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie

zamawiającego wzywające do zapłaty i zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności

wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 UPZP; 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być

krótszy niż termin związania ofertą; 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. Jeżeli wadium

wniesione zostało w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2,

pkt 2-4 należy załączyć do składanej oferty, bądź też złożyć w siedzibie Zamawiającego przed

upływem terminu składania ofert załączając ich kopie do składanej oferty. Oferta wykonawcy,

który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Wniesienie

wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek zamawiającego nastąpi

przed upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że jeżeli z wyciągu z rachunku bankowego

Zamawiającego wynika, iż kwota wadium została zaksięgowana po terminie składania ofert,

zamawiający ma podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b ustawy Pzp.

Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 UPZP.

Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego

zatrzymania, wskazanych w treści art. 46 ust. 4a i 5 UPZP. Zamawiający żąda ponownego

wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1

ustawy UPZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium Wadium należy wnieść przed

upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą w wysokości: 15 000,00 zł,

słownie: piętnaście tysięcy złotych w terminie do: 16.11.2017 roku, do godz. 10:00. Wadium

może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądza, przelewem na

rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym, nr 94 8259 0004 2000

0000 0013 0007, z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym na: Usługi związane z

odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli



nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popów, znak sprawy: ZP.271.07.2017”; 2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych lub

ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.

5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W

przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści

gwarancji musi wyraźnie wynikać w szczególności: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu

ubezpieczeń) do zapłaty kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie

zamawiającego wzywające do zapłaty i zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności

wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 UPZP; 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być

krótszy niż termin związania ofertą; 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. Jeżeli wadium

wniesione zostało w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2,

pkt 2-4 należy załączyć do składanej oferty, bądź też złożyć w siedzibie Zamawiającego przed

upływem terminu składania ofert załączając ich kopie do składanej oferty. Oferta wykonawcy,

który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Wniesienie

wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek zamawiającego nastąpi

przed upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że jeżeli z wyciągu z rachunku bankowego

Zamawiającego wynika, iż kwota wadium została zaksięgowana po terminie składania ofert,

zamawiający ma podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b ustawy Pzp.

Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 UPZP.

Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego

zatrzymania, wskazanych w treści art. 46 ust. 4a i 5 UPZP. Zamawiający żąda ponownego

wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1

ustawy UPZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-11-14, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków,

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > POLSKI 



W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-11-16, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >

POLSKI 


