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W pkt. III Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące wykonania 
przedmiotu zamówienia.

JEST:
11. Świadczenie usługi:

1) usługa  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości 
zamieszkałych  i  niezamieszkałych,  na  których  powstają  odpady  komunalne 
odbywać się będzie z terenu Gminy Borek Wlkp.,

2) wykonawca zobowiązany jest do transportu odebranych odpadów komunalnych, w 
tym  również  selektywnie  zebranych  do  regionalnej  instalacji  przetwarzania 
odpadów  komunalnych  wskazanej  w  uchwale  Nr  XXV/441/12  Sejmiku 
Województwa  Wielkopolskiego  z  dnia  27  sierpnia  2012r.  w  sprawie  wykonania 
Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017, 
tj.  do  Regionalnej  Instalacji  Przetwarzania  Odpadów  Komunalnych  ZGO  w 
Witaszyczkach 1A, Gmina Jarocin.

3) usługa w zakresie gospodarowania selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi 
odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,

4) z  uwagi  na  duże  oddziaływanie  na  środowisko  naturalne,  Zamawiający 
wymaga  aby  usługa  odbioru  odpadów  komunalnych  zmieszanych  i 
komunalnych  selektywnie  zbieranych  odbywała  się  zgodnie  z  normą ISO 
9001 (System Zarządzania Jakością) oraz ISO 14001 (System zarządzania 
środowiskiem).

POWINNO BYĆ:
11. Świadczenie usługi:

1) usługa  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości 
zamieszkałych   i  niezamieszkałych,  na  których  powstają  odpady  komunalne 
odbywać się będzie z terenu Gminy Borek Wlkp.,

2) wykonawca zobowiązany jest do transportu odebranych odpadów komunalnych, w 
tym  również  selektywnie  zebranych  do  regionalnej  instalacji  przetwarzania 
odpadów  komunalnych  wskazanej  w  uchwale  Nr  XXV/441/12  Sejmiku 
Województwa  Wielkopolskiego  z  dnia  27  sierpnia  2012r.  w  sprawie  wykonania 
Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017, 
tj.  do  Regionalnej  Instalacji  Przetwarzania  Odpadów  Komunalnych  ZGO  w 
Witaszyczkach 1A, Gmina Jarocin.

3) usługa w zakresie gospodarowania selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi 
odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

4)  z  uwagi  na  duże  oddziaływanie  na  środowisko  naturalne,  Zamawiający 
wymaga  aby  usługa  odbioru  odpadów  komunalnych  zmieszanych  i 
komunalnych  selektywnie  zbieranych  odbywała  się  zgodnie  z  normą ISO 
9001 (System Zarządzania Jakością) oraz ISO 14001 (System zarządzania 
środowiskiem).



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
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
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  250.000  zł,  słownie: 
dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych.

W  pkt.  VI.  Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów  jakie  mają  dostarczyć 
wykonawcy  w  celu  potwierdzenia   spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu oraz  niepodlegania wykluczeniu  na podstawie art.  24 ust.  1 
ustawy

JEST:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:
5)  informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  –  kredytowej,  w 
których  wykonawca  posiada  rachunek,  potwierdzającą  wysokość  posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy o kwocie nie mniejszej 
niż 700.000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert;

POWINNO BYĆ:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:
5)  informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  –  kredytowej,  w 
których  wykonawca  posiada  rachunek,  potwierdzającą  wysokość  posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy o kwocie  nie mniejszej 
niż 250.000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert;


