
ROŚiMK-ZP.271.2.2014      Gózd, dn. 05.12.2014r. 

INFORMACJA 

o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

oraz ogłoszenia o zamówieniu 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  
na terenie Gminy Gózd” 

 
Na podstawie art. 11 ust. 4, art. 38 ust. 4 oraz art. 38 ust 4a pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych zmienia się treść ogłoszenia o zamówieniu z dnia 02.12.2014 roku oraz 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 02.12.2014 roku dotyczącą przetargu 

nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Gózd” w następującym zakresie: 

Rozdział 10.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Informacje dodatkowe o 

wadium: 

pkt. 10.1.4. d) otrzymuje następujące brzmienie: 

 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, 
co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
Powyższa zmiana dotyczy również ogłoszenia o zamówieniu. 

Rozdział 18  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Jawność ofert  

dodaje się pkt. 18.6.  w brzmieniu: 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione 
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Zmiana nie powoduje zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Rozdział  11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zawartość oferty – wykaz 
oświadczeń  i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu.  
 

pkt. 11.5.3.  otrzymuje następujące brzmienie: 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z 
zachowaniem sposobu reprezentacji: 
- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, 
albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zał. nr 7). 



W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z 
wykonawców oddzielnie.   
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia . 
Postanowienia dotyczące podmiotów, które maja siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio . 
Zmiana nie powoduje zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Rozdział  25  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego 
 
w pkt. 25.3.  dodaje się  zapis w brzmieniu: 

-  przedłożyć harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy z uwzględnieniem dwóch 
dodatkowych wywozów wskazanych odpadów tj. zużytego sprzętu elektrycznego                            
i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych – jeżeli dotyczy. 
Zmiana nie powoduje  zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian . 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po uwzględnieniu zmiany została zamieszczona na 
stronie internetowej www.bip.gozd.pl i w ogłoszeniu . 
 

 
 
       Z up. Wójta Gminy Gózd  
                                                                                                 Sekretarz Gminy 
                                                                                                  Joanna Tkaczyk 


