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 - Wszyscy Wykonawcy -  
 
 
 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu           
                 nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług w zakresie wywozu 
                 odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.02.2019 r. do  
                 30.06.2019 r.” 

 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający wprowadza zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

Zmiany dotyczą zapisów w Rozdziale V Warunki udziału w postępowaniu.   

 

 Punkt 1 w rozdziale V otrzymuje brzmienie: 

                                                                     

                                                                 ROZDZIAŁ V 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, określone przez Zamawiającego, a dotyczące:  

 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów; 

 

Określenie warunku:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca przedłoży: 

- koncesję, zezwolenie lub licencję bądź inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do 

jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (tj. wpis do rejestru 

działalności regulowanej na terenie Gminy Kondratowice) 

 

2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

   

Określenie warunku:  

Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu w/w warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony 

jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do SIWZ.  

Zamawiający będzie je oceniał:  

Złożył stosowne oświadczenie ……………….. spełnia warunek 



Nie złożył oświadczenia ………………………. nie spełnia 

 

3)zdolności technicznej lub zawodowej;  

 

Określenie warunku:  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

Zamawiający będzie żądał w SIWZ w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym (zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia                       

11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości) 

 

 przedłożenia wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług, sporządzonego wg wykazu wymienionego w poniższej tabeli: 

 
Wymagane ilości i rodzaje pojazdów 

Odpady 

Ilość i rodzaj pojazdów 

zmieszane surowce 
Wielkie gabaryty i odpady 

„problemowe” 

specjalistycznymi samochodami 
przystosowanymi do odbioru 
i wywozu zmieszanych odpadów 
komunalnych – co najmniej 2 szt. 
o pojemności minimum 11 m3 
wyposażone w system 
monitoringu oparty na 
technologii GPS. 

samochodem do wywozu 
odpadów segregowanych 
– co najmniej 2 szt. o 
pojemności minimum 6 m3 
 

samochodem ciężarowym 
skrzyniowym lub innym 
przystosowanym do 
transportu odpadów 
niebezpiecznych – co 
najmniej 1 szt. 

 

Pojazdy powinny byc wyposażone zgodnie z przepisami w/w rozporządzenia (§5.1 pkt 1,2, 3)  

 

Wykonawca obowiązany jest posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: 

- na terenie Gminy Kondratowice lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy; 

- na terenie, do którego posiada tytuł prawny. 

 

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 

15.01.2019 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 15.01.2019 r. godz. 10.10 

 

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  

 
 

  Z poważaniem 
          Wójt 
/-/Tomasz Gracz 
 
  


