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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Legnickie Pole, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kiliana Ignaza
Dientzenhofer`a 1, 59241 Legnickie Pole, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel.
768 582 816, e-mail uglp@lg.onet.pl, faks (076) 858 28 12.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.1)
W ogłoszeniu jest: III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: a) wpis do rejestru
działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), prowadzonego
przez właściwy organ tj. Wójta Gminy Legnickie Pole, w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia; b) aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na zbieranie lub na
zbieranie i przetwarzanie odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) lub pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 799 z
późń. zm.) c) aktualne zezwolenie na transport odpadami wydane przez właściwy organ na
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.)
lub odpowiadające mu zezwolenie na transport odpadami wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. d) aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie:  oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
SIWZ,  aktualnych dokumentów/zezwoleń wymienionych w rozdz. 5.2 pkt 1. lit. b -d.
Informacje dodatkowe W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej
działalności, Zamawiający żąda od Wykonawcy aktualnego zezwolenia na zbieranie lub
zbieranie i przetwarzanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późń. zm.) lub pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późń. zm.), aktualne
zezwolenie na transport odpadami wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) lub odpowiadające mu
zezwolenie na transport odpadami wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
W ogłoszeniu powinno być: III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie
warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: a)

wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1289), prowadzonego przez właściwy organ tj. Wójta Gminy Legnickie Pole, w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia; b) aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na
zbieranie lub na zbieranie i przetwarzanie odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) lub pozwolenie zintegrowane, o którym
mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018
poz. 799 z późń. zm.) c) aktualne zezwolenie na transport odpadami wydane przez właściwy
organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z
późn. zm.) lub odpowiadające mu zezwolenie na transport odpadami wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku
na podstawie:  oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,  aktualnych dokumentów/zezwoleń wymienionych w
rozdz. 5.2 pkt 1. lit. b i c. Informacje dodatkowe W celu potwierdzenia spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do
wykonywania określonej działalności, Zamawiający żąda od Wykonawcy aktualnego
zezwolenia na zbieranie lub zbieranie i przetwarzanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późń. zm.) lub pozwolenie
zintegrowane, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
799 z późń. zm.), aktualne zezwolenie na transport odpadami wydane przez właściwy organ
na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn.
zm.) lub odpowiadające mu zezwolenie na transport odpadami wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.5.1)
W ogłoszeniu jest: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej
działalności, Zamawiający żąda od Wykonawcy aktualnego zezwolenia na zbieranie lub
zbieranie i przetwarzanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późń. zm.) lub pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późń. zm.), aktualne
zezwolenie na transport odpadami wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) lub odpowiadające mu
zezwolenie na transport odpadami wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 2. W celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
sytuacji ekonomicznej Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą nie mniej niż 500 000,00 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych). 3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może
złożyć dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,
może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego
przez Zamawiającego warunku udziału. 4. W celu potwierdzenia spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu wykonanych usług w
zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych nie wcześniej niż w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy usługi zostały wykonane i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg wzoru określonego
załącznika nr 5 do SIWZ 2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
dostępnych Wykonawcy w celu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z podstawą do
dysponowania następującymi zasobami – wg wzoru określonego załącznika nr 6 do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do wykonywania
określonej działalności, Zamawiający żąda od Wykonawcy aktualnego zezwolenia na
zbieranie lub zbieranie i przetwarzanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późń. zm.) lub pozwolenie zintegrowane, o którym
mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późń. zm.),
aktualne zezwolenie na transport odpadami wydane przez właściwy organ na podstawie
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) lub
odpowiadające mu zezwolenie na transport odpadami wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej Zamawiający żąda dokumentów
potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną wynoszącą nie mniej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 3.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego
warunku udziału. 4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda
następujących dokumentów: 1) wykazu wykonanych usług w zakresie odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały
wykonane i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg wzoru określonego załącznika nr 5 do
SIWZ 2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy w celu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z podstawą do dysponowania
następującymi zasobami – wg wzoru określonego załącznika nr 6 do SIWZ
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.7)
W ogłoszeniu jest: III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) I.
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ – zgonie z art. 24 ust. 11 u.p.z.p.,
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
u.p.z.p.[informacja z otwarcia ofert], przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. II. Wykonawcy zagraniczni – wykaz oświadczeń lub
dokumentów składanych w celu potwierdzenia okoliczności braku podstaw do wykluczenia z
postępowania. 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dziale 7.2: 1) pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 u.p.z.p. - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert; 2) pkt 2 -4 - składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsca zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w dziale 7.3 pkt 1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 1 stosuje się. 3. W
przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Wykonawca
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w dział 7.2 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w dziale 7.3 ust. 1 pkt 1, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w
którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby,
wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. W
przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ – zgonie z art. 24

ust. 11 u.p.z.p., Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 u.p.z.p.[informacja z otwarcia ofert], przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7.4 Wykonawcy zagraniczni – wykaz
oświadczeń lub dokumentów składanych w celu potwierdzenia okoliczności braku podstaw
do wykluczenia z postępowania. 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dziale
7.2: 1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 u.p.z.p. - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) pkt 2 -4 - składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków,
opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsca zamieszkania ma osoba której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w dziale 7.4 SIWZ,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby. Przepis pkt 1 stosuje się. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu
złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu. 4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w dział 7.2 pkt 1, składa
dokument, o którym mowa w dziale 7.4 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku
wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

