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Gmina Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

Pismo: RIiD.271.2.1.2019  Gnojnik dnia: 2019-01-31 

 

 

P O W I A D O M I E N I E 

o zmianach  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg 

nieograniczony, na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku”, Zamawiający zmienia zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące warunków udziału w postępowaniu, terminu 

składania oraz otwarcia ofert w ten sposób, że: 

 

1. W SIWZ w punkcie 6 „WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU”, ppkt 6.2, 

lp.3: 

 

Zmianie ulega zapis: 

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów 

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 spełnia 

w oparciu o złożone dokumenty. 

 

i otrzymuje on brzmienie: 

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów 

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 
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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. 
 

2. W SIWZ w punkcie 8 „WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE 

MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA” ppkt. 8.5, pkt 1), lp.1: 

 

Zmianie ulega zapis: 

Koncesja, zezwolenie lub licencja 

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 

 

i otrzymuje on brzmienie: 

 

Koncesja, zezwolenie lub licencja 

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. 

3. W SIWZ w punkcie 13 „WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM”, ppkt 13.2 

Zmianie ulega zapis: 

13.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2019-02-04 do godz 09:00 

i otrzymuje on brzmienie: 

13.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2019-02-08 do godz 09:00 

 4. W SIWZ w punkcie 15 „ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT”, 

ppkt15.10: 
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Zmianie ulega zapis: 

15.10 Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, 

nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i 

adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: Odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Gnojniku" NIE OTWIERAĆ przed: 2019-02-04 godz. 09:15”. 

i otrzymuje on brzmienie: 

15.10 Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, 

nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i 

adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: Odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Gnojniku" NIE OTWIERAĆ przed: 2019-02-08 godz. 09:15”. 

 

5. W SIWZ w punkcie 16 „ MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I 

OTWARCIA OFERT”, ppkt 16.1 oraz ppkt 16.3 

Zmianie ulega zapis: 

16.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat- pokój nr: 6 do dnia 2019-02-04 

do godz. 09:00. 

16.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-02-04 o godz. 09:15, w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 

17 sala narad. 

i otrzymuje on brzmienie: 

16.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat- pokój nr: 6 do dnia 2019-02-08 

do godz. 09:00. 

16.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-02-08 o godz. 09:15, w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 

17 sala narad. 

 6. W załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w 

punkcie C, ppkt 5: 

Zmianie ulega zapis: 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia rocznych sprawozdań sporządzonych zgodnie 

z przepisami powszechnie obowiązującymi w formie papierowej. 

i otrzymuje on brzmienie: 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia półrocznych sprawozdań sporządzonych zgodnie 

z przepisami powszechnie obowiązującymi w formie papierowej. 

 

 Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonano korekty omyłkowo podanej ilość odpadów 

odebranych z PSZOK w okresie 1.01.2018-31.12.2018r. Zmiana ta została zawarta w nowo 

obowiązującym załączniku nr 1 do SIWZ -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Gminy 

Gnojnik www.gnojnik.pl zamieszczono nowy  obowiązujący załącznik nr 8 do SIWZ - 

projekt umowy (8_Projekt umowy_nowy obowiązujący) oraz  nowy obowiązujący 

załącznik nr 1 do SIWZ -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (1_Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia_nowy obowiązujący). 

http://www.gnojnik.pl/

