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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Wólka
Jakubowice Murowane 8
Lublin
20-258
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Gminy Wólka, pokój 26, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin
Tel.:  +48 817464844
E-mail: wolka@bazagmin.pl 
Faks:  +48 817465001
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.wolka.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie
Gminy Wólka w latach 2017-2019
Numer referencyjny: RI.271.11.2017

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z
nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka w latach 2017-2019. Przedmiot zamówienia obejmuje
odbiór i zagospodarowania całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych oraz przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
a także odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w sposób selektywny z Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) usytuowanego w m. Turka, os. Borek, ul. Brzozowa 32, plac k/
targowiska, ze szkół na terenie gminy Wólka, z cmentarzy z terenu gminy Wólka, z budynku Urzędu Gminy
Wólka oraz boiska Orlik w Turce.
Obecnie odpady komunalne odbierane są od około 11130 osób segregujących odpady i 585 osób nie
segregujących odpadów oraz od lokali niemieszkalnych rozliczających się od pojemnika. Opis przedmiotu
zamówienia określa SIWZ z załącznikami.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:wolka@bazagmin.pl
http://bip.wolka.pl/
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09/10/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nwolkagm
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-134732
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 189-387187
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/09/2017

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.2.5
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Powinno być:
Cena - 60 %.
Dodatkowe nieodpłatne usługi - 40%
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Powinno być:
Cena - 60 %.
Dodatkowe nieodpłatne usługi - 40%
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 03/11/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 06/11/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/11/2017
Czas lokalny: 10:15

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:387187-2017:TEXT:PL:HTML
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Powinno być:
Data: 06/11/2017
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Informacje które nie zmieściły się w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu ze względu na ograniczoną liczbę
znaków, a zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Oświadczenia lub dokumenty składane na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej „ustawą”:
1.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
1.2. oświadczenie 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;
1.3. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
1.4. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentu, o których mowa w pkt 1.1 składa dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126) (zwanego dalej rozporządzeniem) pod
pozycjami: par. 7 ust. 1 (w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy) lub ust. 3.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16-20 ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, na zasadach określonych w art. 24 ust. 8 ustawy.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. Wykonawca, taki, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w sposób określony w
rozporządzeniu par. 9 ust. 1.
7. Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dotyczący tych podmiotów
8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 6
przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt.1.1.- 1.4
9. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany
przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o
wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę
certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty
stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów potwierdzających
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spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia na zasadach określonych w
par.12 rozporządzenia.


