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W ogłoszeniu jest: Zmawiający przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a 

następnie badania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. • W celu potwierdzenia 

braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga 

od Wykonawcy: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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; b) zaświadczenia właściwej 

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca 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; c) odpisu z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; d) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu – oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w 

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. • Badanie wystąpienia przesłanek wykluczenia po 



ocenie ofert Zmawiający przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie 

badania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. • Wykaz oświadczeń lub 

dokumentów , jakie maja dostarczyć wykonawcy, niezbędnych do przeprowadzenia 

postepowania dotyczy każdej części. UWAGA!! O W celu potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga od Wykonawcy: 

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie 

z właściwym organem podatkowym 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; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 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; c) 

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; d) 

oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – oświadczenie 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. • Badanie 

wystąpienia przesłanek wykluczenia po ocenie ofert Zmawiający przewiduje możliwość 

dokonania najpierw oceny ofert, a następnie badania czy wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. • Wykaz oświadczeń lub dokumentów , jakie maja dostarczyć wykonawcy, 

niezbędnych do przeprowadzenia postepowania dotyczy każdej części. UWAGA!! Ocena 

spełniania warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu odbywa się dwuetapowo. 

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. ETAP I • Ocena 

wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji 

zawartych w ” Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu Wykaz 

oświadczeń lub dokumentów , jakie maja dostarczyć wykonawcy, niezbędnych do 

przeprowadzenia postepowania dotyczy każdej części. UWAGA!! Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu odbywa się dwuetapowo. Zgodnie z art. 

24a ust. 1 ustawy zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. ETAP I • Ocena wstępna, której 

poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w ” 

Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania” 



zwanego dalej Oświadczeniem. Załącznik Nr 2 do SIWZ. Oświadczenie wykonawcy składają 

wraz z ofertą. • Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli 

oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy 

W ogłoszeniu powinno być: Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mają być. W zakresie wykazania spełnienia 

przez wykonwcę warunków , o których mowa w art.22 ust,1 ustawy należy złożyć 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia braku 

podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie 

z właściwym organem podatkowym 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; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 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; c) 

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; d) 

oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – oświadczenie 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów , w celu wykazania braku 

istnienia podstaw do wykluczenia oraz spełniania- w zakresie w jakim powołuje się na ich 

zasoby- warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie , dotyczące tych podmiotów/ 

zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawca, który powołuje się 

na zasoby innych podmiotów , w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu- w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby składa oświadczenie dotyczące 

tych podmiotów/ zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu • Badanie 

wystąpienia przesłanek wykluczenia po ocenie ofert Zmawiający przewiduje możliwość 

dokonania najpierw oceny ofert, a następnie badania czy wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. • Wykaz oświadczeń lub dokumentów , jakie maja dostarczyć wykonawcy, 



niezbędnych do przeprowadzenia postepowania dotyczy każdej części. UWAGA!! Ocena 

spełniania warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu odbywa się dwuetapowo. 

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. ETAP I • Ocena 

wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji 

zawartych w ” Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z 

postępowania” zwanego dalej Oświadczeniem. Załącznik Nr 2 do SIWZ. Oświadczenie 

wykonawcy składają wraz z ofertą. • Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 

3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli 

oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi Załącznik nr 3 

do SIWZ. ETAP II • Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

zostanie dokonane na podstawie złożonych dokumentów. Ocenie na tym etapie podlegać 

będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona. Zgodnie z art. 26 

ust. 2 ustawy zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia. • Jeżeli wykonawca nie 

złożył Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania lub złożone Oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 

budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania 

UWAGA !! Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, 

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do przedłożenia 

następujących dokumentów: • Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W cel 

potwierdzenie spełnienia warunku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda: 1) wpis 

do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych prowadzony 

przez Wójta Gminy Domanice 2) zezwolenia na transport odpadów uzyskanego na podstawie 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadaach • W celu potwierdzenia spełniania warunku 

dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w SIWZ zamawiający żąda 

od wykonawcy: • Złożenia przez Wykonawcę, dokumentu potwierdzającego, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia- na kwotę co najmniej 100 000 zł. (słownie: sto tysięcy złotych ) • 

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, 

o którym mowa w SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykazu usług wykonanych w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, 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 - oświadczenie 

wykonawcy, b) oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu 30% pracowników na podstawie 

umowy o pracę W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem podatkowym 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; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

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; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego 

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w 

przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 5) oświadczenia wykonawcy o 

braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i 

opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 1. Wykonawca 

może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich • wątpliwości 

związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na 

piśmie. 1. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z • 

prowadzonym postępowaniem, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji wpłynie do Zamawiającego • później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 1. Treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, • którym została 

przekazana specyfikacja istotnych warunków zamówienia, bez wskazania źródła zapytania 

oraz opublikowania na stronie internetowej www.  Bip.domanice.eu/.1. Przedłużenie terminu 

składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 2. W uzasadnionych 

przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, • Zamawiający może zmienić treść 

SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, 

chyba, że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. 1. Jeżeli zmiana 



treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany • treści ogłoszenia o 

zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień PubliczNYCH  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: TERMIN SKŁADANIA OFERT 21/11/2016  godz.10;00 

W ogłoszeniu powinno być: Temin skladania ofert 23/11/2016   GODZ;10;00 
 


