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OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 537057  

Data: 22/06/2017  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Michałowice, Krajowy numer identyfikacyjny 01326929000000, ul. Aleja Powstańców Warszawy  1, 05-816 

  Michałowice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 350 91 91, e-mail k.borecka@michalowice.pl, 

d.kwiecinska@michalowice.pl, faks 22 350 91 01.  

Adres strony internetowej (url): www.michalowice.pl  

 

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: 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 ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 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.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: 5.1.  

W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu 

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 celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postepowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda 

następujących dokumentów (dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego): 1) dokument potwierdzający, 

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Uwaga! Jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 1 

- 2, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego warunku. W celu 

potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu dotyczących zdolności technicznej 

lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów (dokumenty składana na wezwanie 

Zamawiającego): 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, 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; według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ; 2) dowody 



 

określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie i prawidłowo ukończone; Uwaga! 

Dowodami, o których mowa powyżej, 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 powinny być wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu; W przypadku gdy Zamawiającym jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w 

wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 3) wykazu 

narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia 

publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; według wzoru określonego w 

załączniku nr 6 do SIWZ; FORMA DOKUMENTÓW: Oświadczenia, o których mowa w pkt.11.2 SIWZ dotyczące 

Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są: • w oryginale – zgodnie z § 14 

ust. 1 Rozporządzenia, • w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej – zgodnie z art. 17 noweli zmieniającej. 

Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są: • w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

– zgodnie z § 14 ust. 2 Rozporządzenia Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 

Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą – zgodnie z § 14 ust. 3 Rozporządzenia. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 

pisemnej lub w formie elektronicznej – zgodnie z § 14 ust. 4 Rozporządzenia.  

W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postepowaniu 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. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postepowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda 



 

następujących dokumentów (dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego): 1) dokument potwierdzający, 

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Uwaga! Jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 1 

- 2, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego warunku. W celu 

potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu dotyczących zdolności technicznej 

lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów (dokumenty składana na wezwanie 

Zamawiającego): 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, 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; według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ; 2) dowody 

określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie i prawidłowo ukończone; Uwaga! 

Dowodami, o których mowa powyżej, 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 powinny być wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu; W przypadku gdy Zamawiającym jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w 

wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 3) wykazu 

narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia 

publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; według wzoru określonego w 

załączniku nr 6 do SIWZ; FORMA DOKUMENTÓW: Oświadczenia, o których mowa w pkt.11.2 SIWZ dotyczące 

Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są: • w oryginale – zgodnie z § 14 

ust. 1 Rozporządzenia, • w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej – zgodnie z art. 17 noweli zmieniającej. 

Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są: • w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

– zgodnie z § 14 ust. 2 Rozporządzenia Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 

Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 



 

dotyczą – zgodnie z § 14 ust. 3 Rozporządzenia. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 

pisemnej lub w formie elektronicznej – zgodnie z § 14 ust. 4 Rozporządzenia.  

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Michałowice 

(-) Krzysztof Grabka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1) strona internetowa www.bip.michalowice.pl 

2) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowice   

3) aa. ZP.271.2.30.2017 

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

