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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Iłża
Rynek 11
Iłża
27-100
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Kaleta, Teodora Luba
Tel.:  +48 3412228
E-mail: srodowisko@ilza.pl 
Faks:  +48 6163300
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ilza.ornet.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Iłża
Numer referencyjny: RGN.271.1.2017

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Iłża. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 8 do SIWZ „Opis przedmiotu
zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/09/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-132369
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 25/09/2017

Sekcja VII: Zmiany

mailto:srodowisko@ilza.pl
http://www.ilza.ornet.pl
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VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
A. Z niniejszego postępowania wyklucza się wykonawców, których dotyczą przesłanki wykluczenia określone w
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty, aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców,
JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
B. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający
będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złożenia oświadczeń
i dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-6 i 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
C. Inne dokumenty
1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika.
3) W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa
w
art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Potwierdzenie wpłaty wadium.
5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast
dokumentów określonych w pkt B Zamawiający wymaga dokumentów o których mowa w § 7 i §
8rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
D. Pozostałe informacje.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
6
/
6
Szczegółowe wymagania dla wniesienia wadium określone zostały w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za
pośrednictwem posłańca.
Powinno być:
A. Z niniejszego postępowania wyklucza się wykonawców, których dotyczą przesłanki wykluczenia określone w
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz
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spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty, aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców,
JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
B. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający
będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złożenia oświadczeń
i dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-6 i 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
C. Inne dokumenty
1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika.
3) W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa
w
art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Potwierdzenie wpłaty wadium.
5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast
dokumentów określonych w pkt B Zamawiający wymaga dokumentów o których mowa w § 7 i §
8rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
D. Pozostałe informacje.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
6
/
6
Szczegółowe wymagania dla wniesienia wadium określone zostały w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do 40% wartości zamówienia podstawowego,
polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za
pośrednictwem posłańca.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


