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Ogłoszenie nr 540172628-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.

Stargard:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 578127-N-2019 

Data: 24/07/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina-Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie, Krajowy numer identyfikacyjny

32127718000000, ul. ul. Pierwszej Brygady  35, 73-110  Stargard, woj. zachodniopomorskie,

państwo Polska, tel. 91 834 18 30, e-mail admin@zuk-stargard.pl, faks 91 834 18 35. 

Adres strony internetowej (url): https://www.zuk-stargard.pl/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: II.4) 

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy-Miasta Stargard w roku 2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz załączniku nr 6 do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. w projekcie umowy. 

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
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usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy-Miasta Stargard w roku 2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz załączniku nr 6 do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. w projekcie umowy a także w odpowiedziach

na pytania do SIWZ z dnia 19.08.2019 r. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.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 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.

posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia

określonej działalności zawodowej jeżeli, wykonawca wykaże, że: a) posiada wpis do rejestru

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości z terenu Gminy – Miasta Stargard, b) posiada wpis do rejestru dla zbierających

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony

Środowiska, c) posiada zezwolenie na zbieranie i transport odpadów. 

W ogłoszeniu powinno być: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

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

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu tj. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do

prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli, wykonawca wykaże, że: a) posiada wpis

do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości z terenu Gminy – Miasta Stargard, b) posiada wpis do rejestru dla zbierających

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony

Środowiska, c) posiada wpis do Rejestru Bazy Danych Odpadowych (Rejestr - BDO), d) posiada

zezwolenie na zbieranie odpadów. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 
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Punkt: III.4) 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia

oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z

postępowania: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty wspólnej ww.

zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku

składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla

każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale w

postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za

zgodność z oryginałem. b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu; W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z

wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną

wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na

spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w

elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. c) odpisu z

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; W przypadku oferty wspólnej

ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy

złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu
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poświadczonej za zgodność z oryginałem. d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku oferty wspólnej ww. informację

składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w

oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu

poświadczonej za zgodność z oryginałem. e) aktualnego dokumentu potwierdzającego wpis do

rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości z terenu Gminy – Miasta Stargard, f) aktualnego dokumentu potwierdzającego

wpis do rejestru dla zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, g) aktualnego dokumentu potwierdzającego

posiadanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień

złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu

z postępowania: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty wspólnej ww.

zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku

składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla

każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale w

postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za

zgodność z oryginałem. b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
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organu; W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z

wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną

wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na

spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w

elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. c) odpisu z

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; W przypadku oferty wspólnej

ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy

złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu

poświadczonej za zgodność z oryginałem. d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku oferty wspólnej ww. informację

składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w

oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu

poświadczonej za zgodność z oryginałem. e) aktualnego dokumentu potwierdzającego wpis do

rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości z terenu Gminy – Miasta Stargard, f) aktualnego dokumentu potwierdzającego

wpis do rejestru dla zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, g) aktualnego dokumentu potwierdzającego

posiadanie zezwolenia na zbieranie odpadów 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.2) 

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

postępowaniu: Data: 2019-08-27, godzina: 10:00 

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

postępowaniu: Data: 2019-09-04, godzina: 10:00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.3) 
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W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do: 2019-10-28 okres w dniach: (od ostatecznego

terminu składania ofert) 

W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do: 2019-11-04 okres w dniach: (od

ostatecznego terminu składania ofert) 


