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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Gmina Kondratowice, Krajowy numer identyfikacyjny 93193494000000, ul. Kondratowice, ul. Nowa  1, 
57150   Prusy, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 927 681, e-mail fundusze@kondratowice.pl, faks 
713 926 021.  
Adres strony internetowej (url): www.kondratowice.pl  
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: 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  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 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 

prowadzonej w Gminie Kondratowice)  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: III.5.1  

W ogłoszeniu jest: a)koncesję, zezwolenie, licencję lub 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  

W ogłoszeniu powinno być: a)koncesję, zezwolenie, licencję lub 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 prowadzonej w Gminie Kondratowice)  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV.  

Punkt: IV.6.2  

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-01-11, 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: 2019-01-15, 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  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: III.1.3  

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 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 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: Informacje dodatkowe:  

W ogłoszeniu powinno być: 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. 


