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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: GMINA SOLINA
Krajowy numer identyfikacyjny: 6881245181
Adres pocztowy: ul. Wiejska 2
Miejscowość: Polańczyk
Kod NUTS: PL82
Kod pocztowy: 38-610
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Osękowska
E-mail: urzad@esolina.pl 
Tel.:  +48 134692118
Faks:  +48 134692321
Adresy internetowe:
Główny adres: http://esolina.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpad
Numer referencyjny: WR.271.7.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Nazwa zadania: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady, położonych na obszarze Gminy Solina"
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, od właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, a także nieruchomości mieszanych zwanych dalej
„nieruchomościami”, położonych na obszarze Gminy Solina.
Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa (Załącznik nr 1 do SIWZ) – Opis
przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz wzorze umowy stanowiący (Załącznik nr 6 do SIWZ).

mailto:urzad@esolina.pl
http://esolina.pl/
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/06/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002dgra
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-060418
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 093-222357
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/05/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:
Początek: 01/07/2020
Koniec: 31/12/2020
Powinno być:
Koniec: 31/12/2020
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) w zakresie odbierania
wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem;
b) aktualne zezwolenie na transport odpadów w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym
postępowaniem, lub wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami (tzw. BDO), zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z
2019r., poz. 701);
1) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, ustawy Pzp.
Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 Pzp;
2) wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem miniPortalu: (https://
miniportal.uzp.gov.pl), aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że
wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/
UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”;
3) na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222357-2020:TEXT:PL:HTML
https://miniportal.uzp.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) w zakresie odbioru wszystkich
rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem,
b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 r., poz. 701) w zakresie wszystkich rodzajów
odpadów objętych niniejszym postępowaniem lub wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty,
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. BDO), zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012
r.o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701);
4) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) 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,
b) 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 do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Uwaga: dalsze informacje wskazane są w sekcji VI.3 w części „Informacje dodatkowe”.
Powinno być:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) w zakresie odbierania
wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem;
b) aktualne zezwolenie na transport odpadów w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym
postępowaniem, lub wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami (tzw. BDO), zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z
2019r., poz. 701);
1) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, ustawy Pzp.
Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 Pzp;
2) wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem miniPortalu: (https://
miniportal.uzp.gov.pl), aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że
wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/
UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”;

https://miniportal.uzp.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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3) na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) w zakresie odbioru wszystkich
rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem,
b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 r., poz. 701) w zakresie wszystkich rodzajów
odpadów objętych niniejszym postępowaniem lub wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty,
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. BDO), zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012
r.o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701);
c) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000
zł.
d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na kwotę nie
mniejszą niż 500 000 zł.
Uwaga: dalsze informacje wskazane są w sekcji VI.3 w części „Informacje dodatkowe”.
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Powinno być:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 300 000 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy zł).
b) przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wysokości nie
mniejszej niż 500 000 zł. (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych).
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Powinno być:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał lub wykonuje należycie przed terminem składania ofert w
sposób ciągły co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze
i transporcie odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 300 Mg w ciągu jednego miesiąca z jednej
umowy,
b) dysponuje urządzeniami i pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w
sposób wykluczający ich mieszanie się, co najmniej w ilości wskazanej poniżej:
- min. 5 pojazdów bezpylnych (śmieciarki) o poj. Min. 15 m3,
- min. 1 pojazd wyposażony w urządzenie HDS,
- min. 2 pojazdy skrzyniowe o DMC 3,5 t.
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Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce:
Zamiast:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy
Solina z siedzibą w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610, Polańczyk, POLSKA, pokój nr 14.
Powinno być:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy
Solina z siedzibą w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610, Polańczyk, POLSKA, pokój nr 14.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Ciąg dalszy informacji zawartej w sekcji III.1.1)
5) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
a) pkt 4 lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
b) pkt 4 lit. b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
6) dokumenty, o których mowa w pkt 4 lit. a i lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
7) wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
wart. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz ze złożeniem
oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłóceniakonkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych);
9) szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w punktach 6, 7 i 8
SIWZ;
10) termin 2 miesięcy określony w sekcji IV.2.6) należny rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty
składania ofert;
11) ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe
informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego
pod adresem: (http://www.esolina.pl).
Powinno być:
Ciąg dalszy informacji zawartej w sekcji III.1.1)
e) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy lub 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

http://www.esolina.pl
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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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu,
f) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
4) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) 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,
b) 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 do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
5) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
a) pkt 4 lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
b) pkt 4 lit. b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
6) dokumenty, o których mowa w pkt 4 lit. a i lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
7) wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
wart. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz ze złożeniem
oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 22/06/2020
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Ciąg dalszy informacji zawartej w sekcji VI.3
8) wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 45 000,00 PLN (czterdzieści pięć tysięcy
złotych);
9) szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w punktach 6, 7 i 8
SIWZ;
10) termin 2 miesięcy określony w sekcji IV.2.6) należny rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty
składania ofert;
11) ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe
informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego
pod adresem: (http://www.esolina.pl).

http://www.esolina.pl

