
Zmiana SIWZ z dnia 27 maja 2013r.

W pkt. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków.

JEST:
4. Opis sposobu dokonywania  oceny spełniania  warunków określonych w art. 22 
ust. 1 ustawy

1) uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności – 
Zamawiający uzna warunek za spełniony,  jeżeli  Wykonawca wykaże,  iż  posiada 
wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej  prowadzonej  przez  Burmistrza  Borku 
Wlkp., o której  mowa w art.  9b ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, oraz zezwolenie na transport odpadów wydane 
przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 
ustawy o odpadach, w zakresie:

- 15 01 01 opakowania z papieru i tektury
- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
- 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
- 15 01 07 opakowania ze szkła
- 20 01 01 papier i tektura
- 20 01 02 szkło
- 20 01 39 tworzywa sztuczne
- 20 03 01 niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)
- 20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
2) wiedza  i  doświadczenie –  Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony  jeżeli 

wykonawca wykaże się doświadczeniem - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem 
wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) co najmniej 1 usługą odbierania odpadów komunalnych w ciągu następujących po sobie 
12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto,

b)  usługami  odbioru  odpadów  komunalnych  wykonanych  na  rzecz  właścicieli 
nieruchomości o łącznej masie 1400 Mg,
3) potencjał  techniczny  oraz  osoby  zdolne  do  wykonania  zamówienia – 

Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeżeli   Wykonawca  wykaże  się 
dysponowaniem: 

a) bazy transportowo – magazynowej spełniającej wymagania Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.  w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości (Dz. U. z 2013 r.,  poz.  
122):

a) pojazdami:

-  dwoma  przystosowanymi  do  odbierania  zmieszanych  odpadów  komunalnych 
spełniającymi wymagania  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 
2013  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  w  zakresie  odbierania  odpadów 
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  (Dz.  U.  2013  r.,  poz.  122)  oraz 
spełniającymi co najmniej normę emisji spalin EURO 3,

-  dwoma  przystosowanymi  do  odbierania  selektywnie  zebranych  odpadów 
komunalnych  spełniającymi  wymagania  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z 
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości (Dz. U. z dnia 2013 r.,  poz. 
122) oraz spełniającymi co najmniej normę emisji spalin EURO 3, 



-  jednym  do  odbierania  odpadów  bez  funkcji  kompaktującej  spełniającym 
wymagania  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122 r.) oraz spełniającym co 
najmniej normę emisji spalin EURO 3,

- jednym pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów spełniającym wymagania 
Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości  (Dz.  U.  z  2013 r.,  poz.  122),  spełniającym co najmniej  normę emisji  
spalin EURO 3, z możliwością wjazdu na drogi o szerokości do 3,0 m, z dopuszczalną 
masą całkowitą do 3,5 tony, szerokością zabudowy pojazdu nie przekraczającą 2,0 m i  
wysokością zabudowy do 2,0 m.
4) sytuacja ekonomiczna i finansowa – warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli  

wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie  zamówienia  oraz  wykaże,  że  posiada  środki  finansowe  lub  zdolność 
kredytową w wysokości nie mniejszej  niż 700.000 zł,  słownie: siedemset tysięcy 
złotych.

Powinno być:
4. Opis sposobu dokonywania  oceny spełniania  warunków określonych w art. 22 
ust. 1 ustawy

1) uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności – 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada wpis do 
rejestru  działalności  regulowanej  prowadzonej  przez  Burmistrza  Borku  Wlkp.,  o  której 
mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, oraz zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub 
wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach, w zakresie:

- 15 01 01 opakowania z papieru i tektury
- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
- 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
- 15 01 07 opakowania ze szkła
- 20 01 01 papier i tektura
- 20 01 02 szkło
- 20 01 39 tworzywa sztuczne
- 20 03 01 niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)
- 20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

2) wiedza i doświadczenie – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca 
wykaże  się  doświadczeniem  -  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  dniem  wszczęcia 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest 
krótszy – w tym okresie:
a) co najmniej 1 usługą odbierania odpadów komunalnych w ciągu następujących po sobie 
12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto,

b)  usługami  odbioru  odpadów  komunalnych  wykonanych  na  rzecz  właścicieli 
nieruchomości o łącznej masie 1400 Mg,
3) potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia –  Zamawiający 
uzna warunek za spełniony, jeżeli  Wykonawca wykaże się dysponowaniem: 
a) bazy transportowo – magazynowej spełniającej wymagania Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.  w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości (Dz. U. z 2013 r.,  poz.  
122):



a) pojazdami:

-  dwoma  przystosowanymi  do  odbierania  zmieszanych  odpadów  komunalnych 
spełniającymi wymagania  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 
2013  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  w  zakresie  odbierania  odpadów 
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  (Dz.  U.  2013  r.,  poz.  122)  oraz 
spełniającymi co najmniej normę emisji spalin EURO 3,

-  dwoma  przystosowanymi  do  odbierania  selektywnie  zebranych  odpadów 
komunalnych  spełniającymi  wymagania  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z 
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości (Dz. U. z dnia 2013 r.,  poz. 
122), 

-  jednym  do  odbierania  odpadów  bez  funkcji  kompaktującej  spełniającym 
wymagania  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122 r.),

- jednym pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów spełniającym wymagania 
Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości  (Dz.  U.  z  2013 r.,  poz.  122),  spełniającym co najmniej  normę emisji  
spalin EURO 3, z możliwością wjazdu na drogi o szerokości do 3,0 m, z dopuszczalną 
masą całkowitą do 12 ton, szerokością zabudowy pojazdu nie przekraczającą 2,5 m.

4)  sytuacja ekonomiczna i  finansowa – warunek będzie uznany za spełniony,  jeżeli 
wykonawca  złoży  oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia oraz wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową 
w wysokości nie mniejszej niż 700.000 zł, słownie: siedemset tysięcy złotych.

W pkt. X. Opis sposobu przygotowania ofert.

JEST:
10. Wykonawca winien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą 
zaadresowane na Zamawiającego, na adres:  Gmina Borek Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 
Borek  Wlkp. Ponadto  koperta  wewnętrzna  powinna  posiadać  nazwę  i  adres
wykonawcy,  aby  można  było  odesłać  ofertę  złożoną  po  terminie  oraz  posiadać 
oznaczenie: Oferta na „Odbiór stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i 
segregowanych z terenu Gminy Borek Wlkp.” i „Nie otwierać przed dniem 29 maja 
2013 roku godz. 11:10” oraz adres Wykonawcy.

Powinno być:
10. Wykonawca winien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą 
zaadresowane na Zamawiającego, na adres:  Gmina Borek Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 
Borek  Wlkp. Ponadto  koperta  wewnętrzna  powinna  posiadać  nazwę  i  adres
wykonawcy,  aby  można  było  odesłać  ofertę  złożoną  po  terminie  oraz  posiadać 
oznaczenie:  Oferta na „Odbiór stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i 
segregowanych  z  terenu  Gminy  Borek  Wlkp.” i  „Nie  otwierać  przed  dniem  03 
czerwca 2013 roku godz. 11:10” oraz adres Wykonawcy.



W pkt. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

JEST:
1. Pisemną ofertę należy złożyć lub przesłać na adres zamawiającego – Gmina Borek 
Wlkp., 63-810 Borek Wlkp., ul. Rynek, pokój Nr 1 SEKRETARIAT nie później niż do dnia 
29 maja 2013 r.  do godz. 1100.

4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami  w dniu 29 maja 2013r. o godz. 
1110  w  Urzędzie  Miejskim,  ul.  Rynek  1,  63-810  Borek  Wlkp.  Pokój  Nr  7,  SALKA 
POSIEDZEŃ.

Powinno być:
1. Pisemną ofertę należy złożyć lub przesłać na adres zamawiającego – Gmina Borek 
Wlkp., 63-810 Borek Wlkp., ul. Rynek, pokój Nr 1 SEKRETARIAT nie później niż do dnia 
03 czerwca 2013 r.  do godz. 1100.

4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 03 czerwca 2013r. o godz. 
1110  w  Urzędzie  Miejskim,  ul.  Rynek  1,  63-810  Borek  Wlkp.  Pokój  Nr  7,  SALKA 
POSIEDZEŃ.
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