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Ogłoszenie nr 540020229-N-2019 z dnia 31-01-2019 r.

Gnojnik:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 507005-N-2019 

Data: 25/01/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Gnojnik  363, 32864   Gnojnik, woj.

małopolskie, państwo Polska, tel. 146 869 600, e-mail sekretariat@ug.gnojnik.pl, faks . 

Adres strony internetowej (url): www.gnojnik.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: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: O udzielenie

zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące

posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie

przez Wykonawcę, że posiada: a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gnojnik b)

posiada aktualne zezwolenie na zbieranie, transport i/lub przetwarzanie odpadów, wydane przez

właściwy organ, c) posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
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spełnia w oparciu o złożone dokumenty. 

W ogłoszeniu powinno być: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków:O

udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,

dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony

poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że posiada: a) aktualny wpis do rejestru działalności

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu

Gminy Gnojnik b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w

opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwego Marszałka

Województwa w zakresie transportu c) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających

produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez

właściwego Marszałka Województwa w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i

elektronicznego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na

zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1 

W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU:zezwolenie lub 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: a) aktualny

wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gnojnik, b) aktualne zezwolenie na zbieranie, i/lub

przetwarzanie odpadów, wydane przez właściwy organ, c) aktualny wpis do rejestru podmiotów

zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora

Ochrony Środowiska Wykaz co najmniej 1 usługi odbioru odpadów komunalnych z Punktu

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wykonanej, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanej, 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
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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.

Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną

przez zamawiającego. 

W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU:zezwolenie lub 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: a) aktualny

wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gnojnik, b) aktualny wpis do rejestru podmiotów

wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,

prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa w zakresie transportu. c) aktualny

wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i

gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa w

zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.Wykaz co najmniej 1 usługi

odbioru odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej, 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
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terminu składania ofert. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę

gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

 

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: 2019-02-04, godzina: 09:00, 

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

postępowaniu: Data: 2019-02-08, godzina: 09:00, 

 


