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Numer ogłoszenia: 216566 - 2015; data zamieszczenia: 21.08.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 208442 - 2015 data 13.08.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, woj.
wielkopolskie, tel. 61 8530813, fax. 61 8530842.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie i
zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez proces odzysku
R3 - kompostowanie w ilości nie mniejszej niż 2000 Mg i nie większej niż 4 000 Mg. 2. Przedmiot
Zamówienia został przez Zamawiającego podzielony na cztery następujące części: a. Część I:
usługa polegająca na transporcie i zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20
02 01, poprzez proces odzysku R3 - kompostowanie w ilości nie mniejszej niż 500 Mg i nie większej
niż 1 000 Mg; b. Część II: usługa polegająca na transporcie i zagospodarowaniu odpadów
ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez proces odzysku R3 - kompostowanie w ilości
nie mniejszej niż 500 Mg i nie większej niż 1 000 Mg; c. Część III: usługa polegająca na transporcie i
zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez proces odzysku
R3 - kompostowanie w ilości nie mniejszej niż 500 Mg i nie większej niż 1 000 Mg; d. Część IV:
usługa polegająca na transporcie i zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20
02 01 (, poprzez proces odzysku R3 - kompostowanie w ilości nie mniejszej niż 500 Mg i nie
większej niż 1 000 Mg; 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej SIWZ...
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie i
zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez proces odzysku
R3 - kompostowanie w ilości nie mniejszej niż 2000 Mg i nie większej niż 4 000 Mg. 2. Przedmiot
Zamówienia został przez Zamawiającego podzielony na cztery następujące części: a. Część I:
usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01,
poprzez proces odzysku R3 - kompostowanie w ilości nie mniejszej niż 500 Mg i nie większej niż 1
000 Mg; b. Część II: usługa polegająca na transporcie i zagospodarowaniu odpadów ulegających
biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez proces odzysku R3 - kompostowanie w ilości nie większej
niż 1 000 Mg; c. Część III: usługa polegająca na transporcie i zagospodarowaniu odpadów
ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 (odpady będą przekazywane Wykonawcy w workach z
tworzywa sztucznego), poprzez proces odzysku w ilości nie mniejszej niż 500 Mg i nie większej niż
1 000 Mg; d. Część IV: usługa polegająca na transporcie i zagospodarowaniu odpadów ulegających
biodegradacji o kodzie 20 02 01 (odpady będą przekazywane Wykonawcy w workach z tworzywa
sztucznego), poprzez proces odzysku w ilości nie mniejszej niż 500 Mg i nie większej niż 1 000 Mg;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1).
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W ogłoszeniu jest: W tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że: a. Posiadają odpowiednie zezwolenie na odzysk odpadów ulegających biodegradacji 20
02 01 poprzez proces odzysku R3 w instalacji wpisanej w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXV/441/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku Regionalne Instalacje do
przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami
komunalnymi województwa wielkopolskiego, posiadającej status instalacji regionalnej lub zastępczej.
b. Posiadają odpowiednie zezwolenie na transport odpadów ulegających biodegradacji 20 02 01 albo
umowę na ich transport z podmiotem, który posiada takie zezwolenie.
W ogłoszeniu powinno być: W tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że dla: Części I Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj: Posiadają
odpowiednie zezwolenie na odzysk odpadów ulegających biodegradacji 20 02 01 poprzez proces
odzysku R3 w instalacji wpisanej w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku Regionalne Instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi województwa
wielkopolskiego, posiadającej status instalacji regionalnej lub zastępczej. Części II Posiadają
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień, tj w tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku - wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do SIWZ. Części III i Części IV a. Posiadają odpowiednie zezwolenie (decyzję) na odzysk
odpadów ulegających biodegradacji 20 02 01 poprzez proces odzysku (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, dokument ma
obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą
spełnianie tego warunku). b. Posiadają odpowiednie zezwolenie na transport odpadów ulegających
biodegradacji 20 02 01 albo umowę na ich transport z podmiotem, który posiada takie zezwolenie, (w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dwóch lub więcej
Wykonawców, dokument ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu
wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku).
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: W tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca
złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: W tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że dla: Części I-IV Złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku - wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).
W ogłoszeniu jest: W tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że: a. Zapewnią transport odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 z Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. z lokalizacji Składowisko odpadów m. Poznania
w Suchym Lesie ul. Meteorytowa 1 do miejsca zagospodarowania odpadów - instalacji, o której
mowa w pkt b poniżej (Kompostowni), samochodami dostosowanymi do przewozu odpadów o kodzie
20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji, zgodnie ze stosownymi zezwoleniami. b. Posiadają tytuł
prawny do instalacji wpisanej w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku Regionalne Instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi województwa
wielkopolskiego, posiadającej status instalacji regionalnej lub zastępczej umożliwiający jej
eksploatację i pełną realizację przedmiotu zamówienia, c. Zapewniają funkcjonowanie Kompostowni
co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00, w tym przyjecie odpadów w
godzinach 07:00 - 15:00..
W ogłoszeniu powinno być: W tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
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Wykonawca wykaże, że dla: Części I a. Posiadają tytuł prawny do instalacji wpisanej w załączniku
nr 2 do uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku
Regionalne Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach
gospodarki odpadami komunalnymi województwa wielkopolskiego, posiadającej status instalacji
regionalnej lub zastępczej umożliwiający jej eksploatację i pełną realizację przedmiotu zamówienia,
b. Zapewniają funkcjonowanie Kompostowni co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach od
07:00 do 15:00, w tym przyjecie odpadów w godzinach 07:00 - 15:00. Części II Złoży oświadczenie o
spełnianiu tego warunku - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Części III i Części IV a.
Zapewnią transport odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 z Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. z lokalizacji Składowisko odpadów m. Poznania
w Suchym Lesie ul. Meteorytowa 1 do miejsca zagospodarowania odpadów - instalacji, o któej mowa
w pkt b poniżej, samochodami dostosowanymi do przewozu odpadów o kodzie 20 02 01 - Odpady
ulegające biodegradacji, zgodnie ze stosownymi zezwoleniami. b. Posiadają tytuł prawny do
instalacji, która posłuży do realizacji powierzonego zadania w zakresie odzysku odpadów
ulegających biodegradacji (20 02 01) - zwanej dalej Instalacją. Instalacja musi posiadać odpowiednie
pozwolenia do przeprowadzanego procesu w zakresie gospodarki odpadam..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
W ogłoszeniu jest: W tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że: a. Zapewnią transport odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 z Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. z lokalizacji Składowisko odpadów m. Poznania
w Suchym Lesie ul. Meteorytowa 1 do miejsca zagospodarowania odpadów - instalacji, o której
mowa w pkt b poniżej (Kompostowni), samochodami dostosowanymi do przewozu odpadów o kodzie
20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji, zgodnie ze stosownymi zezwoleniami. b. Posiadają tytuł
prawny do instalacji wpisanej w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku Regionalne Instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi województwa
wielkopolskiego, posiadającej status instalacji regionalnej lub zastępczej umożliwiający jej
eksploatację i pełną realizację przedmiotu zamówienia, c. Zapewniają funkcjonowanie Kompostowni
co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00, w tym przyjecie odpadów w
godzinach 07:00 - 15:00..
W ogłoszeniu powinno być: W tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że dla: Części I a. Posiadają tytuł prawny do instalacji wpisanej w załączniku
nr 2 do uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku
Regionalne Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach
gospodarki odpadami komunalnymi województwa wielkopolskiego, posiadającej status instalacji
regionalnej lub zastępczej umożliwiający jej eksploatację i pełną realizację przedmiotu zamówienia,
b. Zapewniają funkcjonowanie Kompostowni co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach od
07:00 do 15:00, w tym przyjecie odpadów w godzinach 07:00 - 15:00. Części II Złoży oświadczenie o
spełnianiu tego warunku - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Części III i Części IV a.
Zapewnią transport odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 z Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. z lokalizacji Składowisko odpadów m. Poznania
w Suchym Lesie ul. Meteorytowa 1 do miejsca zagospodarowania odpadów - instalacji, o któej mowa
w pkt b poniżej, samochodami dostosowanymi do przewozu odpadów o kodzie 20 02 01 - Odpady
ulegające biodegradacji, zgodnie ze stosownymi zezwoleniami. b. Posiadają tytuł prawny do
instalacji, która posłuży do realizacji powierzonego zadania w zakresie odzysku odpadów
ulegających biodegradacji (20 02 01) - zwanej dalej Instalacją. Instalacja musi posiadać odpowiednie
pozwolenia do przeprowadzanego procesu w zakresie gospodarki odpadam..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).
W ogłoszeniu jest: W tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca
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złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: W tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że dla: Części I i II Złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku - wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Części III i Części IV że posiada ubezpieczenie OC w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500
000,00 zł..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
W ogłoszeniu jest: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych
w Rozdziale VII powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą następujących
oświadczeń i dokumentów (dla każdej z części zamówienia): a. oświadczenie, o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt.1 - 4 i art. 44 ustawy Pzp - wg. wzoru z
Załącznika nr 3 do SIWZ. b. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w
okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - wg. wzoru z Załącznika nr 4 do SIWZ. c.
oświadczenie o zapewnieniu funkcjonowania Kompostowni co najmniej od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:00 do 15:00 w tym przyjecie odpadów w godzinach 07:00 - 15:00.- wg wzoru
załącznika nr 8 do niniejszej SIWZ d. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert e.
oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do instalacji wpisanej w załączniku nr 2 do uchwały Nr
XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku Regionalne
Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki
odpadami komunalnymi województwa wielkopolskiego, posiadającej status instalacji regionalnej lub
zastępczej - wg. wzoru z Załącznika nr 9, f. zezwolenie na transport odpadów ulegających
biodegradacji 20 02 01 albo umowę na ich transport z podmiotem, który posiada takie zezwolenie,
bądź pisemne zobowiązanie tego podmiotu (zgodnie z postanowieniem rozdziału VII pkt 2), g.
oświadczenie o posiadaniu odpowiednich środków transportu dostosowanych do przewozu odpadów
o kodzie 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji, zgodnie ze stosownymi zezwoleniami wg wzoru
załącznika nr 7 do niniejszej SIWZ h. zezwolenie na odzysk odpadów. ulegających biodegradacji 20
02 01 poprzez proces odzysku R3 w instalacji wpisanej w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXV/441/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku Regionalne Instalacje do
przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami
komunalnymi województwa wielkopolskiego, posiadającej status instalacji regionalnej lub zastępczej.
2. Wykonawca składa również wypełnioną i podpisaną listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy
do grupy kapitałowej - wg. wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ. 3. Podmioty występujące
wspólnie zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa (oryginał lub kopia potwierdzona
notarialnie), do reprezentowania w postępowaniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 4. Dokument określony w Rozdziale VIII pkt. 2 lit. d) winien być złożony w
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy. Oświadczenia (w tym wykazy) wymagane przez Zamawiającego składa
się w oryginale. Jeżeli umocowanie osób podpisujących ofertę nie wynika jednoznacznie z
przedłożonych wypisów (odpisów), wówczas do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną
notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby
do tego upoważnione. Odnośnie innych dokumentów Zamawiający może żądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez
Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 5.
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W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z Wykonawców składa dokument
wymieniony w pkt. 2. lit. d) . Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców
składających wspólną ofertę lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, który działa w imieniu i na rzecz każdego z tych Wykonawców, przy czym
upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia musi jednoznacznie wynikać z pełnomocnictwa. 6.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (a
których sposób dokonania oceny spełniania został opisany przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ)
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
wymienionych w Rozdz. VIII pkt. 1 lit. b) i d).
W ogłoszeniu powinno być: Dotyczy Części I 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu opisanych w Rozdziale VII powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawców
złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów: a. oświadczenie, o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt.1 - 4 i art. 44 ustawy Pzp - wg. wzoru z
Załącznika nr 3 do SIWZ. b. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w
okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - wg. wzoru z Załącznika nr 4 do SIWZ. c.
oświadczenie o zapewnieniu funkcjonowania Kompostowni co najmniej od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:00 do 15:00 w tym przyjecie odpadów w godzinach 07:00 - 15:00.- wg wzoru
załącznika nr 8 do niniejszej SIWZ d. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert e.
oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do instalacji wpisanej w załączniku nr 2 do uchwały Nr
XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku Regionalne
Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki
odpadami komunalnymi województwa wielkopolskiego, posiadającej status instalacji regionalnej lub
zastępczej - wg. wzoru z Załącznika nr 9, f. zezwolenie na odzysk odpadów. ulegających
biodegradacji 20 02 01 poprzez proces odzysku R3 w instalacji wpisanej w załączniku nr 2 do
uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku
Regionalne Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach
gospodarki odpadami komunalnymi województwa wielkopolskiego, posiadającej status instalacji
regionalnej lub zastępczej. 2. Wykonawca składa również wypełnioną i podpisaną listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg. wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ. 3.
Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa (oryginał
lub kopia potwierdzona notarialnie), do reprezentowania w postępowaniu wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Dokument określony w Rozdziale VIII pkt. 2
lit. d) winien być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oświadczenia (w tym wykazy) wymagane przez
Zamawiającego składa się w oryginale. Jeżeli umocowanie osób podpisujących ofertę nie wynika
jednoznacznie z przedłożonych wypisów (odpisów), wówczas do oferty należy dołączyć oryginał lub
poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa
wystawionego przez osoby do tego upoważnione. Odnośnie innych dokumentów Zamawiający może
żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
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przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co
do jej prawdziwości. 5. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z
Wykonawców składa dokument wymieniony w pkt. 2. lit. d) . Oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp składa
każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, który działa w imieniu i na rzecz każdego z tych
Wykonawców, przy czym upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia musi jednoznacznie
wynikać z pełnomocnictwa. 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (a których sposób dokonania oceny spełniania został opisany przez
Zamawiającego w niniejszej SIWZ) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wymienionych w Rozdz. VIII pkt. 1 lit. b) i d) Dotyczy Części II 1. W celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdziale VII powyżej,
Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów:
a. oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt.1 - 4 i
art. 44 ustawy Pzp - wg. wzoru z Załącznika nr 3 do SIWZ. b. oświadczenie o nie podleganiu
wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - wg. wzoru
z Załącznika nr 4 do SIWZ. c. oświadczenie, iż Wykonawca jest osobą fizyczną lub jednostką
organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą (wg. wzoru z Załącznika nr 11 do SIWZ). 2. Wykonawca
składa również wypełnioną i podpisaną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz.
331 z późn. zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg. wzoru
określonego w załączniku nr 5 do SIWZ. 3. Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do
złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), do
reprezentowania w postępowaniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. 4. Oświadczenia (w tym wykazy) wymagane przez Zamawiającego składa się w
oryginale. Jeżeli umocowanie osób podpisujących ofertę nie wynika jednoznacznie z przedłożonych
wypisów (odpisów), wówczas do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za
zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego
upoważnione. Odnośnie innych dokumentów Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę
kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 5. W
przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z Wykonawców składa dokument
wymieniony w pkt. 1. lit. c). Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców
składających wspólną ofertę lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, który działa w imieniu i na rzecz każdego z tych Wykonawców, przy czym
upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia musi jednoznacznie wynikać z pełnomocnictwa. 6.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (a
których sposób dokonania oceny spełniania został opisany przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ)
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
wymienionych w Rozdz. VIII pkt. 1 lit. b) i c) Dotyczy Części III i IV 1. W celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdziale VII powyżej, Zamawiający żąda
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od Wykonawców złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów: a. oświadczenie,
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt.1 - 4 i art. 44 ustawy Pzp wg. wzoru z Załącznika nr 3 do SIWZ. b. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - wg. wzoru z Załącznika nr 4 do SIWZ.
c. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert d. opłacona polisa OC, a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę wymaganą przez
Zamawiającego. e. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do instalacji, która posłuży do
realizacji powierzonego zadania w zakresie odzysku odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01) zwanej dalej Instalacją. Instalacja musi posiadać odpowiednie pozwolenia do przeprowadzanego
procesu w zakresie gospodarki odpadami. f. zezwolenie na transport odpadów ulegających
biodegradacji 20 02 01 albo umowę na ich transport z podmiotem, który posiada takie zezwolenie,
bądź pisemne zobowiązanie tego podmiotu (zgodnie z postanowieniem rozdziału VII pkt 4.2), g.
oświadczenie o posiadaniu odpowiednich środków transportu dostosowanych do przewozu odpadów
o kodzie 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji, zgodnie ze stosownymi zezwoleniami wg wzoru
załącznika nr 7 do niniejszej SIWZ h. zezwolenie na odzysk odpadów ulegających biodegradacji 20
02 01 poprzez proces odzysku. 2. Wykonawca składa również wypełnioną i podpisaną listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg. wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ. 3.
Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa (oryginał
lub kopia potwierdzona notarialnie), do reprezentowania w postępowaniu wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Dokument określony w Rozdziale VIII pkt. 2
lit. c) winien być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oświadczenia (w tym wykazy) wymagane przez
Zamawiającego składa się w oryginale. Jeżeli umocowanie osób podpisujących ofertę nie wynika
jednoznacznie z przedłożonych wypisów (odpisów), wówczas do oferty należy dołączyć oryginał lub
poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa
wystawionego przez osoby do tego upoważnione. Odnośnie innych dokumentów Zamawiający może
żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co
do jej prawdziwości. 5. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z
Wykonawców składa dokument wymieniony w pkt. 2. lit. c) . Oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp składa
każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, który działa w imieniu i na rzecz każdego z tych
Wykonawców, przy czym upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia musi jednoznacznie
wynikać z pełnomocnictwa. 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (a których sposób dokonania oceny spełniania został opisany przez
Zamawiającego w niniejszej SIWZ) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wymienionych w Rozdz. VIII pkt. 1 lit. b) i c).
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