
 
 

                                                                                                                         Reguły, 13 marca 2017 r. 
 

 

Wszyscy Wykonawcy: 

Zamówienia publicznego 

ZP.271.2.12.2017 

 

 

Na zasadzie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) 

Zamawiający - Gmina Michałowice informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Płukanie, 

czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice w 

2017 r.” (nr ogłoszenia BZP: 39088 - 2017). 

 

1. Zamawiający dokonuje zmiany w części SIWZ dot. warunków udziału w postepowaniu, w zakresie 

dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów; 

 

W pkt. 9. 1 SIWZ jest: 

 a) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów; 

 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że posiada: 

 

1. aktualną decyzję właściwego organu ochrony środowiska zezwalającą Wykonawcy na zbieranie 

odpadów o kodzie 20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych, 

2. aktualną decyzję lub zaświadczenie właściwego organu ochrony środowiska zezwalającą Wykonawcy 

na transport odpadów, 

3. zaświadczenie właściwego organu o wpisie do rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości lub inny dokument dowodzący możliwości legalnego 

zagospodarowania odpadów. 

 

W pkt. 9. 1 SIWZ powinno być: 

a) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów; 

 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że posiada: 

 

1. aktualną decyzję właściwego organu ochrony środowiska zezwalającą Wykonawcy na zbieranie odpadów 

lub przetwarzanie odpadów lub umowę z podmiotem posiadającym taką decyzję dla odpadów o kodzie 

20 03 06  - odpady ze studzienek kanalizacyjnych. 

2. aktualną decyzję lub zaświadczenie właściwego organu ochrony środowiska zezwalającą Wykonawcy na 

transport odpadów, 

3. zaświadczenie właściwego organu o wpisie do rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości lub inny dokument dowodzący możliwości legalnego 

zagospodarowania odpadów. 

 

 



 
 

 

W pkt. 11.2.1 SIWZ jest: 

 

W celu potwierdzenia spełnia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; 

 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że posiada: 

 

1. aktualną decyzję właściwego organu ochrony środowiska zezwalającą Wykonawcy na zbieranie 

odpadów o kodzie 20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych, 

2. aktualną decyzję lub zaświadczenie właściwego organu ochrony środowiska zezwalającą Wykonawcy 

na transport odpadów, 

3. zaświadczenie właściwego organu o wpisie do rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości lub inny dokument dowodzący możliwości legalnego 

zagospodarowania odpadów. 

 

W pkt. 11.2.1 SIWZ powinno być: 

 

W celu potwierdzenia spełnia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; 

 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że posiada: 

 

1. aktualną decyzję właściwego organu ochrony środowiska zezwalającą Wykonawcy na zbieranie odpadów 

lub przetwarzanie odpadów lub umowę z podmiotem posiadającym taką decyzję dla odpadów o kodzie 

20 03 06  - odpady ze studzienek kanalizacyjnych. 

2. aktualną decyzję lub zaświadczenie właściwego organu ochrony środowiska zezwalającą Wykonawcy na 

transport odpadów, 

3. zaświadczenie właściwego organu o wpisie do rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości lub inny dokument dowodzący możliwości legalnego 

zagospodarowania odpadów. 

 

 

1. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ przez przedłużenie terminu 

składania ofert na dzień 20 marca 2017 r. godz. 10.00 

 w pkt 14.17 powinno być: NIE OTWIERAĆ PRZED TEMRINEM  20 marca 2017 godz. 10.15 

 w pkt 16.4 powinno być: Termin składania ofert upływa dnia  20 marca 2017 r. o godz. 10:00  

 w pkt 16.6 powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 marca 2017 r. godz. 10.15 w siedzibie 

zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, ul. Al. Powstańców Warszawy 1 Reguły, 05-816 

Michałowice, sala konferencyjna, pok. 216. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 3 w zw. z art. 38 ust. 4a przywołanej ustawy, dokona zmiany 

ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie BZP nr 39088 – 2017). 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

 

 

 

 

Wójt Gminy Michałowice 

/-/ Krzysztof Grabka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1) strona internetowa www.bip.michalowice.pl 

2) aa. ZP.271.2.12.2017 

 

Sprawę prowadzi:   Referat zamówień publicznych 

Tel.:   (22) 350 91 68 

http://www.bip.michalowice.pl/

