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Ogłoszenie nr 540272125-N-2019 z dnia 12-12-2019 r.

Purda:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 634363-N-2019 

Data: 10/12/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Purda, Krajowy numer identyfikacyjny 51074318900000, ul. Purda  19, 11-030  Purda, woj.

warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 122 223, e-mail r.bak@purda.pl, faks 895 122 280. 

Adres strony internetowej (url): https://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne 

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: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli: 1.1. posiada aktualny wpis do

rejestru działalności regulowanej w Gminie Purda, zgodnie z art. 9c ust 1 ustawy z dnia 13

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010);

1.2. posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.

701). 

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli: 1.1. posiada aktualny wpis

do rejestru działalności regulowanej w Gminie Purda, zgodnie z art. 9c ust 1 ustawy z dnia 13

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010);

1.2. posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.
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701). 1.3. wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r.

(Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 6) 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Wykaz usług

wykonanych (Rozdział VII ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi

zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -

inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w

zakresie określonym w Rozdziale VII (Załącznik nr 6 do SIWZ); 2) Wykaz pojazdów

specjalistycznych (Rozdział VII ust. 1 pkt 3), ppkt. 3.2 dostępnych Wykonawcy, w celu

wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi

zasobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie

określonym w Rozdziale VII (Załącznik nr 7 do SIWZ); 3) Potwierdzoną za zgodność z

oryginałem kopię wpisu do rejestru działalności regulowanej w Gminie Purda, zgodnie ustawą z

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 4) Potwierdzoną za

zgodność z oryginałem kopię zezwolenia na transport odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,

terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Wykaz

usług wykonanych (Rozdział VII ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi

zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
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należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -

inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w

zakresie określonym w Rozdziale VII (Załącznik nr 6 do SIWZ); 2) Wykaz pojazdów

specjalistycznych (Rozdział VII ust. 1 pkt 3), ppkt. 3.2 dostępnych Wykonawcy, w celu

wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi

zasobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie

określonym w Rozdziale VII (Załącznik nr 7 do SIWZ); 3) Potwierdzoną za zgodność z

oryginałem kopię wpisu do rejestru działalności regulowanej w Gminie Purda, zgodnie ustawą z

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 4) Potwierdzoną za

zgodność z oryginałem kopię zezwolenia na transport odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 5) Potwierdzenie za

zgodność z oryginałem wpisu do rejestru o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dn. 14

grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) w zakresie obejmującym minimum przedmiot

zamówienia. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

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

postępowaniu: Data: 2019-12-18, godzina: 11:15. 

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

postępowaniu: Data: 2019-12-19, godzina: 11:15. 


