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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Kowale Oleckie, Krajowy numer identyfikacyjny 53135890979000, ul. ul. Kościuszki 

44, 19-420  Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 875 238 279, e-mail

m.kozlowski@kowaleoleckie.eu, faks 87 5238279 wew. 66.

Adres strony internetowej (url): http://kowaleoleckie.eu/

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: Określenie warunków: - zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności

regulowanej w gminie Kowale Oleckie zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o

utrzymaniu czystości i porządku wgminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.); - wpisu do Rejestru

Bazy Danych o Odpadach (BDO) wzakresie objętym przedmiotem zamówienia prowadzonego

przez Marszałka Województwa. - wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: - zaświadczenie o wpisie do rejestru
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działalności regulowanej w gminie Kowale Oleckie zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze

zm.); - wpisu do Rejestru Bazy Danych o Odpadach (BDO) w zakresie objętym przedmiotem

zamówienia prowadzonego przez Marszałka Województwa.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: a) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w

gminie Kowale Oleckie zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) b) wpis do Rejestru Bazy

Danych o Odpadach (BDO) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia prowadzonego przez

Marszałka Województwa c) aktualne zaświadczenie (lub inny dokument ) o wpisie do rejestru

podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez

Marszałka Województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; d) wykaz sprzętu

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, sporządzony według wzoru

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; e) Informacja banku ub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową wykonawcy w wysokości min. 150 000 PLN, w okresie niewcześniejszym

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; f) wykaz usług wykonanych w zakresie

odbioru odpadów albo odbioru i przekazania odpadów do zagospodarowania o łącznej wartości

min. 200 000 PLN brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofertalbo,

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości,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. 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 uzyskać tych dokumentów

–oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
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powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

W ogłoszeniu powinno być: a) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności

regulowanej w gminie Kowale Oleckie zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) b) wpis do

Rejestru Bazy Danych o Odpadach (BDO) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

prowadzonego przez Marszałka Województwa c) wykaz sprzętu wraz z informacją o podstawie

do dysponowania tymi zasobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do

SIWZ; d) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej

potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

wykonawcy w wysokości min. 150 000 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed

upływem terminu składania ofert; e) wykaz usług wykonanych w zakresie odbioru odpadów

albo odbioru i przekazania odpadów do zagospodarowania o łącznej wartości min. 200 000

PLN brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo, jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości,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. 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 lu 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 terminUuskładania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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