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Ogłoszenie nr 358127 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.

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

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 355572 - 2016
Data: 30/11/2016

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: III
Punkt: 1.1)
W ogłoszeniu jest: 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 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
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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 osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - 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 i lub 4b i lub 4c i lub 4d 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 osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
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publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - 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 i lub 4b i lub 4c i lub 4d do
SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 09/12/2016, godzina: 10:30,
W ogłoszeniu powinno być: 12/12/2016, godzina: 09:30,
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