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Ogłoszenie nr 358071 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.

Iława:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 354460 - 2016
Data: 29/11/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Iława, Krajowy numer identyfikacyjny 52437000000, ul. ul. Niepodległości 13, 14200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie,
państwo Polska, tel. (089) 6490159, 6490101, e-mail przetargi@umilawa.pl, faks (089) 649 26 31.
Adres strony internetowej (url): www.bip.umilawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy. 2. Przedmiot zamówienia
obejmuje dwie części: 1) Część 1 - PÓŁNOC - utrzymanie czystości i porządku na ulicach, chodnikach i parkingach położonych w północnej
części miasta. Część 1 obejmuje cztery zadania: 1.1). Zadanie 1 – Letnie utrzymanie czystości i porządku na ulicach oraz chodnikach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obszar objęty zamówieniem został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załącznikach nr
1, 2 do projektu umowy dla części 1. Termin realizacji zadania 1 od 01.04.2017 r. do 31.10.2017. Zadanie 1 obejmuje: a) Oczyszczanie
jezdni (dróg) - szczegółowy opis i częstotliwość zamiatania jezdni dla zadania 1 – został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w
załączniku nr 1 do projektu umowy dla części 1. b) Oczyszczanie chodników - szczegółowy opis i częstotliwość oczyszczania chodników dla
zadania 1 - został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 2 do projektu umowy dla części 1. 1.2). Zadanie 2 –
Opróżnianie koszy ulicznych wraz z innymi pracami porządkowymi. Szczegółowy opis i obszar objęty zamówieniem został określony w
projekcie/wzorze umowy oraz w załącznikach nr 3, 4, 5 i 6 do projektu umowy dla części 1. Termin realizacji zadania 2 od dnia podpisania
umowy, jednakże nie wcześniej niż od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Zadanie 2 obejmuje: a) Opróżnianie koszy ulicznych, koszy na
przystankach autobusowych oraz dystrybutorów na psie nieczystości - szczegółowy opis, ilość i lokalizację koszy dla zadania 2 zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 4 do projektu umowy dla części 1. b) Oczyszczanie przystanków
autobusowych - szczegółowy opis oraz Ilość i lokalizację przystanków autobusowych dla zadania 2 zamieszczono w projekcie/wzorze umowy
oraz załączniku nr 3 do projektu umowy dla części 1. c) Mycie wiat przystankowych - szczegółowy opis, ilość i lokalizację wiat dla zadania 2
zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 5 do projektu umowy dla części 1. d) Usuwanie nielegalnych skupisk
odpadów – na każde zlecenie Zamawiającego. Wykonawca w cenie musi uwzględnić koszty związane z załadunkiem, transportem i
unieszkodliwianiem odpadów. e) Wykonywanie innych prac porządkowych – szczegółowy opis został określony w projekcie/wzorze umowy
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oraz w załączniku nr 6 dla zadania 2, 1.3). Zadanie 3 – Utrzymanie czystości i porządku ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Iławki i
jeziora Jeziorak. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Zadanie 3
obejmuje: a) Mechaniczne oczyszczanie ciągów pieszo – rowerowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w
projekcie/wzorze umowy dla części 1, b) Opróżnianie koszy betonowych zlokalizowanych w ciągach pieszo-rowerowych - szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 1, c) Wykonywanie innych prac porządkowych – wyłącznie na
zlecenie zamawiającego w ramach r-g i m-g. Wykonawca w cenie musi uwzględnić koszty związane z załadunkiem, transportem i
unieszkodliwianiem odpadów. 1.4). Zadanie 4 – Pozimowe mechaniczne i ręczne oczyszczenie ulic, chodników, parkingów, przystanków
autobusowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obszar objęty zamówieniem został określony - szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załącznikach nr 7, 8, i 9, 10 do projektu umowy dla części 1. Termin
zakończenia zadania nie później niż do 31.03.2018 r. – Dzień/dni sprzątania należy uzgodnić każdorazowo z Zamawiającym. W przypadku
gdy ze względu na panujące warunki atmosferyczne, które nie pozwalają na wykonanie prac w ww. terminie, może on zostać przesunięty po
uzgodnieniu z Zamawiającym. Zadanie 4 obejmuje: a) Pozimowe oczyszczenie ulic b) Pozimowe oczyszczenie chodników i parkingów,
przystanków autobusowych. 2) Część 2 – POŁUDNIE – utrzymanie czystości i porządku na ulicach, chodnikach i parkingach położonych w
południowej części miasta. Część 2 obejmuje trzy zadania: 2.1). Zadanie 1 – Letnie utrzymanie czystości i porządku na ulicach oraz
chodnikach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obszar objęty zamówieniem został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 2
oraz w załącznikach nr 1, 2 do projektu umowy dla części 2. Termin realizacji zadania 1 od 01.04.2017 r. do 31.10.2017. Zadanie 1
obejmuje: a) Oczyszczanie jezdni (dróg) - szczegółowy opis, częstotliwość zamiatania jezdni dla zadania 1 - został określony w
projekcie/wzorze umowy oraz załączniku nr 1 do projektu umowy dla części 2. b) Oczyszczanie chodników - szczegółowy opis, częstotliwość
oczyszczania chodników dla zadania 2 - został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 2 do projektu umowy dla części 2.
2.2). Zadanie 2 – Opróżnianie koszy ulicznych wraz z innymi pracami porządkowymi. Obszar objęty zamówieniem został określony w
projekcie/wzorze umowy oraz w załącznikach nr 3, 4 i 5 do projektu umowy dla części 2. Termin realizacji zadnia 2 - od dnia podpisania
umowy, jednakże nie wcześniej niż od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Zadanie 2 obejmuje: a) Opróżnianie koszy ulicznych, koszy na
przystankach autobusowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilość i lokalizację koszy dla zadania 2 - zamieszczono w
projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 4 do projektu umowy dla części 2. b) Oczyszczanie przystanków autobusowych - szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia, ilość i lokalizację przystanków autobusowych dla zadania 2 zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz w
załączniku nr 3 do projektu umowy dla części 2. c) Mycie wiat przystankowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilość i lokalizację
wiat dla zadania 2 zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 5 do projektu umowy dla części 2. d) Usuwanie
nielegalnych skupisk odpadów - na każde zlecenie zamawiającego. Wykonawca w cenie musi uwzględnić koszty związane z załadunkiem,
transportem i unieszkodliwianiem odpadów. e) Wykonywanie innych prac porządkowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został
określony w projekcie/wzorze umowy oraz załączniku nr 6 dla zadania 2. 2.3). Zadanie 3 – Pozimowe mechaniczne i ręczne oczyszczenie
ulic, chodników, parkingów, przystanków autobusowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obszar objęty zamówieniem został
określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załącznikach nr 6, 7 i 8, 9 do projektu umowy dla części 2. Termin realizacji zadania nie później
niż do 31.03.2018 r. – Dzień/dni sprzątania należy uzgodnić każdorazowo z Zamawiającym. W przypadku gdy ze względu na panujące
warunki atmosferyczne, które nie pozwalają na wykonanie prac w ww. terminie, może on zostać przesunięty po uzgodnieniu z
Zamawiającym. Zadanie 3 obejmuje: a) Pozimowe oczyszczenie ulic (dróg utwardzonych) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został
określony w projekcie/wzorze umowy dla części 2. b) Pozimowe oczyszczanie chodników, przystanków autobusowych i parkingów –
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 2. 3. Kody dotyczące przedmiotu
zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic, 90611000-3 - Usługi
sprzątania ulic, 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane,
90511300-5 - Usługi zbierania śmieci, 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów, 90512000-9 - Usługi transportu odpadów 4. Definicje pojęć
zawartych w SIWZ oraz wzorach umów: 1) droga lub pas drogowy – wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów
oraz do ruchu pieszych wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w
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wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami, krzewami, trawnikami, oraz urządzeniami
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 2) jezdnia – cześć drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, 3) chodnik –
utwardzony pas terenu służący do poruszania się pieszych. Najczęściej wyłożony płytkami betonowymi, kostką betonową lub kamiennym
brukiem, 4) opaska bezpieczeństwa – pas terenu (ok. 50 cm) pomiędzy krawężnikiem jezdni a obrzeżem terenów zielonych, wyłożony
płytkami chodnikowymi, kostką granitową, betonową lub wypełniony betonem lub masą bitumiczną. 5. Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy. 2. Przedmiot
zamówienia obejmuje dwie części: 1) Część 1 - PÓŁNOC - utrzymanie czystości i porządku na ulicach, chodnikach i parkingach położonych w
północnej części miasta. Część 1 obejmuje cztery zadania: 1.1). Zadanie 1 – Letnie utrzymanie czystości i porządku na ulicach oraz
chodnikach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obszar objęty zamówieniem został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w
załącznikach nr 1, 2 do projektu umowy dla części 1. Termin realizacji zadania 1 od 01.04.2017 r. do 31.10.2017. Zadanie 1 obejmuje: a)
Oczyszczanie jezdni (dróg) - szczegółowy opis i częstotliwość zamiatania jezdni dla zadania 1 – został określony w projekcie/wzorze umowy
oraz w załączniku nr 1 do projektu umowy dla części 1. b) Oczyszczanie chodników - szczegółowy opis i częstotliwość oczyszczania
chodników dla zadania 1 - został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 2 do projektu umowy dla części 1. 1.2). Zadanie
2 – Opróżnianie koszy ulicznych wraz z innymi pracami porządkowymi. Szczegółowy opis i obszar objęty zamówieniem został określony w
projekcie/wzorze umowy oraz w załącznikach nr 3, 4, 5 i 6 do projektu umowy dla części 1. Termin realizacji zadania 2 od dnia podpisania
umowy, jednakże nie wcześniej niż od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Zadanie 2 obejmuje: a) Opróżnianie koszy ulicznych, koszy na
przystankach autobusowych oraz dystrybutorów na psie nieczystości - szczegółowy opis, ilość i lokalizację koszy dla zadania 2 zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 4 do projektu umowy dla części 1. b) Oczyszczanie przystanków
autobusowych - szczegółowy opis oraz Ilość i lokalizację przystanków autobusowych dla zadania 2 zamieszczono w projekcie/wzorze umowy
oraz załączniku nr 3 do projektu umowy dla części 1. c) Mycie wiat przystankowych - szczegółowy opis, ilość i lokalizację wiat dla zadania 2
zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 5 do projektu umowy dla części 1. d) Usuwanie nielegalnych skupisk
odpadów – na każde zlecenie Zamawiającego. Wykonawca w cenie musi uwzględnić koszty związane z załadunkiem, transportem i
unieszkodliwianiem odpadów. e) Wykonywanie innych prac porządkowych – szczegółowy opis został określony w projekcie/wzorze umowy
oraz w załączniku nr 6 dla zadania 2, 1.3). Zadanie 3 – Utrzymanie czystości i porządku ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Iławki i
jeziora Jeziorak. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Zadanie 3
obejmuje: a) Mechaniczne oczyszczanie ciągów pieszo – rowerowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w
projekcie/wzorze umowy dla części 1, b) Opróżnianie koszy betonowych zlokalizowanych w ciągach pieszo-rowerowych - szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 1, c) Wykonywanie innych prac porządkowych – wyłącznie na
zlecenie zamawiającego w ramach r-g i m-g. Wykonawca w cenie musi uwzględnić koszty związane z załadunkiem, transportem i
unieszkodliwianiem odpadów. 1.4). Zadanie 4 – Pozimowe mechaniczne i ręczne oczyszczenie ulic, chodników, parkingów, przystanków
autobusowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz obszar objęty zamówieniem został określony w projekcie/wzorze umowy oraz
w załącznikach nr 7, 8, i 9, 10 do projektu umowy dla części 1. Termin zakończenia zadania nie później niż do 31.03.2017 r. – Dzień/dni
sprzątania należy uzgodnić każdorazowo z Zamawiającym. W przypadku gdy ze względu na panujące warunki atmosferyczne, które nie
pozwalają na wykonanie prac w ww. terminie, może on zostać przesunięty po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zadanie 4 obejmuje: a)
Pozimowe oczyszczenie ulic b) Pozimowe oczyszczenie chodników i parkingów, przystanków autobusowych. 2) Część 2 – POŁUDNIE –
utrzymanie czystości i porządku na ulicach, chodnikach i parkingach położonych w południowej części miasta. Część 2 obejmuje trzy
zadania: 2.1). Zadanie 1 – Letnie utrzymanie czystości i porządku na ulicach oraz chodnikach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
obszar objęty zamówieniem został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 2 oraz w załącznikach nr 1, 2 do projektu umowy dla
części 2. Termin realizacji zadania 1 od 01.04.2017 r. do 31.10.2017. Zadanie 1 obejmuje: a) Oczyszczanie jezdni (dróg) - szczegółowy opis,
częstotliwość zamiatania jezdni dla zadania 1 - został określony w projekcie/wzorze umowy oraz załączniku nr 1 do projektu umowy dla
części 2. b) Oczyszczanie chodników - szczegółowy opis, częstotliwość oczyszczania chodników dla zadania 2 - został określony w
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projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 2 do projektu umowy dla części 2. 2.2). Zadanie 2 – Opróżnianie koszy ulicznych wraz z
innymi pracami porządkowymi. Obszar objęty zamówieniem został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załącznikach nr 3, 4 i 5 do
projektu umowy dla części 2. Termin realizacji zadnia 2 - od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od 01.01.2017r. do
31.12.2017r. Zadanie 2 obejmuje: a) Opróżnianie koszy ulicznych, koszy na przystankach autobusowych - szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, ilość i lokalizację koszy dla zadania 2 - zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 4 do projektu umowy dla
części 2. b) Oczyszczanie przystanków autobusowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilość i lokalizację przystanków
autobusowych dla zadania 2 zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 3 do projektu umowy dla części 2. c) Mycie wiat
przystankowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilość i lokalizację wiat dla zadania 2 zamieszczono w projekcie/wzorze umowy
oraz w załączniku nr 5 do projektu umowy dla części 2. d) Usuwanie nielegalnych skupisk odpadów - na każde zlecenie zamawiającego.
Wykonawca w cenie musi uwzględnić koszty związane z załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów. e) Wykonywanie innych
prac porządkowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie/wzorze umowy oraz załączniku nr 6 dla zadania
2. 2.3). Zadanie 3 – Pozimowe mechaniczne i ręczne oczyszczenie ulic, chodników, parkingów, przystanków autobusowych. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia, obszar objęty zamówieniem został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załącznikach nr 6, 7 i 8, 9 do
projektu umowy dla części 2. Termin realizacji zadania nie później niż do 31.03.2017 r. – Dzień/dni sprzątania należy uzgodnić każdorazowo
z Zamawiającym. W przypadku gdy ze względu na panujące warunki atmosferyczne, które nie pozwalają na wykonanie prac w ww. terminie,
może on zostać przesunięty po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zadanie 3 obejmuje: a) Pozimowe oczyszczenie ulic (dróg utwardzonych) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 2. b) Pozimowe oczyszczanie chodników,
przystanków autobusowych i parkingów – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie/wzorze umowy dla części
2. 3. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania
ulic, 90611000-3 - Usługi sprzątania ulic, 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz
usługi powiązane, 90511300-5 - Usługi zbierania śmieci, 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów, 90512000-9 - Usługi transportu odpadów 4.
Definicje pojęć zawartych w SIWZ oraz wzorach umów: 1) droga lub pas drogowy – wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz
znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami, krzewami, trawnikami,
oraz urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 2) jezdnia – cześć drogi przeznaczona do ruchu
pojazdów, 3) chodnik – utwardzony pas terenu służący do poruszania się pieszych. Najczęściej wyłożony płytkami betonowymi, kostką
betonową lub kamiennym brukiem, 4) opaska bezpieczeństwa – pas terenu (ok. 50 cm) pomiędzy krawężnikiem jezdni a obrzeżem terenów
zielonych, wyłożony płytkami chodnikowymi, kostką granitową, betonową lub wypełniony betonem lub masą bitumiczną. 5. Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę
firm podwykonawców

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 08/12/2016, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: 12/12/2016, godzina: 10:30

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 ważne na dzień składania ofert: a)
zezwolenie na zbieranie odpadów z terenu miasta Iława; oraz b) zezwolenie na transport odpadów; zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14
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grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21). Informacje dodatkowe: W przypadku bezpośredniego tj. bez uprzedniego
magazynowania, wywozu odpadów na składowisko nie jest wymagane posiadanie przez ubiegającego się o zamówienie, zezwolenia na
zbieranie odpadów, o którym mowa w lit. a), Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) SIWZ lit.a) SIWZ, złożonego na
wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ważne na dzień składania ofert: a) zezwolenie na
zbieranie odpadów z terenu miasta Iława. W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca nie prowadzący działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie jest on zobowiązany do posiadania takiego zezwolenia. zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21). Informacje dodatkowe: W przypadku bezpośredniego tj. bez uprzedniego
magazynowania, wywozu odpadów na składowisko nie jest wymagane posiadanie przez ubiegającego się o zamówienie, zezwolenia na
zbieranie odpadów, o którym mowa w lit. a), Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) SIWZ lit.a) SIWZ, złożonego na
wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: a) zezwolenie na zbieranie odpadów z terenu miasta Iława; oraz zezwolenie na transport odpadów, b) wykaz usług
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 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 - zgodnie z załącznikiem nr 3a i lub 3b do SIWZ c) wykaz urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami - zgodnie z załącznikiem nr 4a i lub 4b do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: a) zezwolenie na zbieranie odpadów z terenu miasta Iława. W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca nie
prowadzący działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie jest on zobowiązany do posiadania
takiego zezwolenia i nie musi go dołączać do oferty, b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego 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
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udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 3a i lub 3b do SIWZ c) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - zgodnie z załącznikiem nr 4a i lub 4b
do SIWZ
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