Kowalewo Pom., 04.04.2013 r.
GKiM.271.7.2013

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. przetargu nieograniczonego o wartości większej od kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na odbieranie i zagospodarowanie
stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie.
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z
późn. zm.) Gmina Kowalewo Pomorskie modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia z dnia 08.03.2013 r. (data zamieszczenia w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich:14.03.2013 r.) nr sprawy: GKiM.271.7.2013 na odbieranie i zagospodarowanie
stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
1. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega na
zmianie zapisu w punkcie V.1.3.b) SIWZ , który otrzymuje brzmienie:
„będzie dysponował co najmniej: 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych spełniające co najmniej normę emisji spalin EURO 4,
2 pojazdami z komorą dwudzielną przystosowaną do odbierania selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych spełniające co najmniej normę emisji spalin EURO 4, 1 pojazdem do odbierania
odpadów bez funkcji kompaktującej z urządzeniem hakowym i HDS spełniające co najmniej normę
emisji spalin EURO 4. Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu
nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości.
Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów
komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. Urządzenia te muszą być
utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. Pojazdy i urządzenia muszą być
zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich
magazynowania, przeładunku i transportu. Pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i
dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie
rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Wykonawca musi
posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności.
Na koniec każdego dnia roboczego pojazdy muszą być opróżniane i parkowane wyłącznie na
terenie bazy.
Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem
przewożonych odpadów oraz minimalizująca oddziaływanie czynników atmosferycznych na
odpady.
Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania
satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o
położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku
odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być
wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu
pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów

komunalnych. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w kamerę lub urządzenia rejestrujące z
uwidocznioną datą wykonania zdjęcia lub filmu, który umożliwi monitorowanie i kontrolę
segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości lub wyposażenie brygad
wywozowych w aparaty fotograficzne z funkcją nagrywania”.
2. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega na
zmianie zapisu w punkcie V.1.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
2)posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonawcy powinni przedstawić wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym okresie, usług polegających na odbiorze selektywnie zbieranych
odpadów komunalnych o łącznej ich wartości nie mniejszej niż 300.000 zł netto.
W przypadku wykonania usług, których wartość wyrażona jest w innej walucie niż PLN, walutę tę
należy przeliczyć na PLN według kursu NBP na dzień przekazania do Urzędu Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia o zamówieniu. Kurs walut należy ustalić według
tabeli kursów średnich walut obcych opublikowanego na stronie www.nbp.pl.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3. Wykaz głównych usług winien zawierać informacje
dotyczące wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
Dowodami są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o których mowa wyżej.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia (załącznik nr 6).
3.Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega na
zmianie zapisu w punkcie V.1.4 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„sytuacji ekonomicznej i finansowej - wykonawca powinien znajdować się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzuje tego
warunku. Potwierdzeniem sytuacji ekonomiczno – finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia będzie oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na
podstawie art. 22 ust. 1 Pzp. Ponadto wykonawca powinien potwierdzić posiadanie opłaconej
polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz od następstw
nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich i mienia, powstałe w związku z
prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych w okresie realizacji
umowy. Wymagana suma gwarancyjna polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności
cywilnej wynosić 500.000 zł”.
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega na
zmianie zapisu w punkcie III.16.2.c SIWZ oraz § 2 ust. 18 pkt 2c projektu umowy które otrzymują
brzmienie:

„ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – odbierane będą dwa razy w miesiącu, przy czym
w szczególnych i uzasadnionych przypadkach częstotliwość odbioru odpadów może zostać
zwiększona;”
5. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega na
zmianie zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ, w którym pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„Podwykonawcom powierzam wykonanie następujących części zamówienia:
a) zakres .......................................................................................................................................................
b) zakres ........................................................................................................................................................ „
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