
Lublin, dnia 08.10.2012r.

Ogłoszenie

o wprowadzeniu przez Zamawiającego zmian w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia na 
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieogranicznego – PE/ODPADY/2012.

1. Pkt 6.1.1b otrzymuje nowe brzmienie:

posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej zgodnie z Art. 9c Ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 391) w 
zakresie działalności obejmującej:

-  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
-  zbieranie i transport odpadów,

1. Pkt 6.1.3b SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

   posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej zgodnie z Art. 9c Ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 391) oraz 
spełniają warunki określone w Art. 9d cytowanej ustawy a także:
-  dysponują  oznakowanymi  w  sposób  umożliwiający  identyfikację  przedsiębiorcy  pojazdami

specjalnymi,   których  minimalną  wymaganą  przez Zamawiającego ilość dla poszczególnych
części zamówienia określa załącznik nr 7 do siwz,

-  dysponują  instalacjami  do  zagospodarowania  odpadów  wpisanymi  w  Planie  Gospodarki 
Odpadami  dla  Województwa  Lubelskiego  2017  będącego  załącznikiem  do  uchwały  Nr 
XXIV/396/2012  Sejmiku  Województwa  Lubelskiego  z  dnia  30  lipca  2012r.  jako  instalacje 
regionalne lub zastępcze dla Regionu Centralnego, do którego przyporządkowane jest miasto 
Lublin.

2. Pkt 19 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

19. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawca, który wygra przetarg powinien:
-    wnieść  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy,  zgodnie  z  pkt  20.1  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia,
-   dostarczyć  aktualne  (tzn.  wydane  nie  więcej  niż  3  m-ce  przed  podpisaniem  umowy) 

potwierdzenie, wydane przez właściwy urząd skarbowy, że jest zarejestrowanym podatnikiem 
podatku  od  towarów  i  usług  lub  złożyć  oświadczenie,  że  nie  jest  zarejestrowanym 
podatnikiem podatku od towarów i usług,

-   dostarczyć  umowę  regulującą  współpracę  podmiotów  występujących  wspólnie  –  dotyczy 
wyłącznie podmiotów występujących wspólnie,

-     dostarczyć kopię dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru działalności regulowanej,
-    dostarczyć  oświadczenie,  że  Wykonawca  będzie  dysponował  w  okresie  obowiązywania 

umowy pojazdami  specjalnymi  w  ilości  dla  każdej  części  zamówienia  nie  mniejszej  niż 
określona  w załączniku nr 7 do siwz oraz że pojazdy  wykorzystywane do świadczenia usługi 
będą oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy,

-   dostarczyć  oświadczenie  Wykonawcy  o  posiadaniu  przez  pracowników  wykonujących 
przedmiot  zamówienia  jednolitego  umundurowania  umożliwiającego  identyfikację 
przedsiębiorcy z krótkim jego opisem,

-   dostarczyć  oświadczenie  Wykonawcy  o  dysponowaniu  instalacjami  do  zagospodarowania 
odpadów wpisanymi  w Planie Gospodarki  Odpadami  dla  Województwa Lubelskiego 2017 



stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z 
dnia 30 lipca 2012r.  jako instalacje regionalne lub zastępcze dla Regionu Centralnego,  do 
którego przyporządkowane jest miasto Lublin.

Podpisanie  umowy  nastąpi  zgodnie  z  wzorem  umowy,  stanowiącym  załącznik  nr  3  do 
specyfikacji w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub 15 dni jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień 
publicznych.


