
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z

terenu Gminy Wierzbica oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w m-ci
Rzeczków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIERZBICA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224054

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kościuszki 73

1.4.2.) Miejscowość: Wierzbica

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-680

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.7.) Numer telefonu: 486183610

1.4.8.) Numer faksu: 486183611

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wierzbica@wierzbica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wierzbica.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00305549/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-08 13:41

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00301473/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez
Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu.
8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
8.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
8.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
„ w zakresie „uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej”
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż posiada:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonej przez Wójta Gminy Wierzbica, o którym
mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)
w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem lub wpisu do rejestru BDO;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy
warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców, który będzie realizował tę część
zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania uprawnień.
8.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje należycie) co najmniej jedną
usługę odbioru odpadów komunalnych wykonanych lub wykonywanych w sposób ciągły przez
okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej minimum - 2600 Mg rocznie. Masę 2600 Mg rocznie
Wykonawca może wykazać jako masa łączna świadczona dla kilku podmiotów w danym
okresie.
Ww. wykonane lub wykonywane usługi muszą być potwierdzone dowodami określającymi, czy
te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
-przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane ,a w przypadku świadczeń
powtarzających lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
- w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy.
b) dysponuje co najmniej:
-dwoma pojazdami bezpylnymi przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych,
-jednym pojazdem bezpylnym do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
-dwoma pojazdami bezpylnymi przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych,
-jednym pojazdem do odbioru odpadów komunalnych z zabudową hakową o pojemności
kontenera min. 7m3,
-jednym pojazdem bezpylnym dostosowanym do odbioru odpadów z posesji położonych przy
wąskich gruntowych drogach,
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w
szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek, o którym mowa w
pkt. 8.2.3. ) wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą spełnić
łącznie
8.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
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wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez
Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu.
8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
8.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
8.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
„ w zakresie „uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej”
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż posiada:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonej przez Wójta Gminy Wierzbica, o którym
mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)
w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem lub wpisu do rejestru BDO;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy
warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców, który będzie realizował tę część
zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania uprawnień.
8.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje należycie) co najmniej jedną
usługę odbioru odpadów komunalnych wykonanych lub wykonywanych w sposób ciągły przez
okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej minimum - 1400 Mg rocznie. Masę 1400 Mg rocznie
Wykonawca może wykazać jako masa łączna świadczona dla kilku podmiotów w danym
okresie. Ww. wykonane lub wykonywane usługi muszą być potwierdzone dowodami
określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
-przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane ,a w przypadku świadczeń
powtarzających lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
- w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy.
b) dysponuje co najmniej:
-dwoma pojazdami bezpylnymi przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych,
-jednym pojazdem bezpylnym do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
-dwoma pojazdami bezpylnymi przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych,
-jednym pojazdem do odbioru odpadów komunalnych z zabudową hakową o pojemności
kontenera min. 7m3,
-jednym pojazdem bezpylnym dostosowanym do odbioru odpadów z posesji położonych przy
wąskich gruntowych drogach,
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w
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szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek, o którym mowa w
pkt. 8.2.3. ) wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą spełnić
łącznie
8.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą: 
11.3.2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
zwanej dalej „ustawą”,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka karnego,
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w
szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) dokumenty o których mowa
powyżej musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11.3.2.2 oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej;
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w
szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) dokumenty o których mowa
powyżej musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11.3.2.3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w
szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis lub informacja o których
mowa powyżej musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
11.3.2.4. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1

Po zmianie: 
11.3.2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
zwanej dalej „ustawą”,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka karnego,
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w
szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) dokumenty o których mowa
powyżej musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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