
 

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetarg
ach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Odpowiedz na 3 krótkie pytania – pomożesz nam ulepszyć tryb statystyczny i eksport list wy
ników.
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Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 210-513643)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 4 Wojskowy Odział Gospodarczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 79/WOG/2017
Adres pocztowy: ul. Andersa 47
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-121
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Witold Kacy
E-mail: 4wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Tel.: +48 261111371
Faks: +48 261111370
Adresy internetowe:
Główny adres: https://msa-4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i transport odpadów medycznych, odpadów kuchennych, odpadów
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne do miejsc dalszego zagospodarowania
oraz usługi czyszczenia separatorów, urządzeń sozotech...
Numer referencyjny: 4WOG-1200.2712.109.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot i zakres zamówienia:
odbiór i transport odpadów medycznych, odpadów kuchennych, odpadów
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne do miejsc dalszego zagospodarowania
oraz usługi czyszczenia separatorów, urządzeń sozotechnicznych wraz z
opróżnieniem, transportem i przetworzeniem powstałego odpadu na terenach
administrowanych przez 4 WOG w podziale na 6 zadań.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki stanowiące
integralną część SIWZ:
2.1. załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy;
2.2. załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy dla zdania od nr 1 do 6;
2.3. załącznik od nr 3 do nr 3e do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia;
2.4. załącznik od nr 7 do nr 7e do SIWZ – formularz cenowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawcy
mogą składać oferty na dowolną liczbę części – zadań. Liczba części: 6 zadań.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/10/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 210-513643

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
1.1.1. art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp:
1.1.2. art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie spełniania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda:
a. na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp - dołączenia do oferty oświadczenia
(jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, dalej JEDZ) o braku podstaw
do wykluczenia - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 lub 5 do SIWZ,
b. na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp - przedstawienia przez Wykonawcę,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego,
oświadczeń i dokumentów dotyczących braku podstaw wykluczenia wymienionych
w Rozdziale VI C SIWZ,
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
1.2.1
a) dla zadania nr 1,2 i 3:
— aktualną decyzję obejmującą swoim zakresem rodzaje odpadów przedstawione
w przedmiocie zamówienia wydaną przez właściwy organ w zakresie zbierania i
przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania, odzysku),
— aktualną decyzję powiatowego lekarza weterynarii na przewóz odpadów kat. 3
określonymi środkami transportu zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 2018 r.,
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poz. 1967),
— aktualną decyzję powiatowego lekarza weterynarii nadającego numer
identyfikacyjny na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów kat. 3,
tj. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z ustawą z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1967).
b) dla zadania nr 4:
— aktualną decyzję obejmującą swoim zakresem rodzaje odpadów przedstawione
w przedmiocie zamówienia wydaną przez właściwy organ w zakresie zbierania i
przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania, odzysku),
— wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych
odpadów lub zbierania, i/lub
— wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych
odpadów lub przetwarzania,
— wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych
odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. Ustawa o
odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797 j.t. ze zm.)
— Wykonawca posiadający zezwolenie wyłącznie na zbieranie i transport winien
posiadać umowę na odbiór odpadów zawartą ze specjalistyczną firmą, która
prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
wyszczególnionych w opisie przedmiotu.
c) dla zadania nr 5:
— aktualną decyzję obejmującą swoim zakresem rodzaje odpadów przedstawione
w przedmiocie zamówienia wydaną przez właściwy organ w zakresie zbierania i
przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania, odzysku),
— wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych
odpadów lub zbierania, i/lub
— wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych
odpadów lub przetwarzania,
— wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych
odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. Ustawa o
odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797 j.t. ze zm.)
— Wykonawca posiadający zezwolenie wyłącznie na zbieranie i transport winien
posiadać umowę na odbiór odpadów zawartą ze specjalistyczną firmą, która
prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
wyszczególnionych w opisie przedmiotu.
d) dla zadania nr 6:
— wpis do rejestru w zakresie nadania numeru rejestrowego w bazie danych o
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami uwzględniającego
prowadzenie działalności we wszystkich miejscach objętych realizacją usługi.
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
1.1.1. art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;
1.1.2. art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie spełniania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda:
a. na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia
(jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, dalej „JEDZ”) o braku podstaw
do wykluczenia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 lub 4 do SIWZ;
b. na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp – przedstawienia przez Wykonawcę,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego,
oświadczeń i dokumentów dotyczących braku podstaw wykluczenia wymienionych
w rozdziale VI C SIWZ;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
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odrębnych przepisów
1.2.1.
a) dla zadania nr 1, 2 i 3:
— aktualna decyzja obejmująca swoim zakresem rodzaje odpadów przedstawione
w przedmiocie zamówienia, wydana przez właściwy organ w zakresie zbierania
i/lub przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania, odzysku),
— aktualna decyzja powiatowego lekarza weterynarii na przewóz odpadów kat. 3
określonymi środkami transportu zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1967),
— aktualna decyzja powiatowego lekarza weterynarii nadającego numer
identyfikacyjny na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów kat. 3,
tj. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z ustawą z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1967),
— w przypadku przedłożenia decyzji w zakresie zbierania lub przetwarzania
odpadów wydanych przed 5.9.2018 należy dołączyć oświadczenie informujące, że
w terminie do 5.3.2020 został przedłożony do właściwego organu wniosek o
zmianę tych decyzji;
b) dla zadania nr 4:
— aktualna decyzja obejmująca swoim zakresem rodzaje odpadów przedstawione
w przedmiocie zamówienia wydana przez właściwy organ w zakresie zbierania
i/lub przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania, odzysku),
— wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych
odpadów lub zbierania, i/lub
— wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych
odpadów lub przetwarzania, i/lub
— wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych
odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. – ustawa o
odpadach (Dz.U. z 2020 poz. 797 j.t. ze zm.),
— Wykonawca posiadający zezwolenie wyłącznie na zbieranie i transport winien
posiadać umowę na odbiór odpadów zawartą ze specjalistyczną firmą, która
prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
wyszczególnionych w opisie przedmiotu,
— w przypadku przedłożenia decyzji w zakresie zbierania lub przetwarzania
odpadów wydanych przed 5.9.2018 należy dołączyć oświadczenie informujące, że
w terminie do 5.3.2020 został przedłożony do właściwego organu wniosek o
zmianę tych decyzji;
c) dla zadania nr 5:
— aktualna decyzja obejmująca swoim zakresem rodzaje odpadów przedstawione
w przedmiocie zamówienia wydaną przez właściwy organ w zakresie zbierania
i/lub przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania, odzysku),
— wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych
odpadów lub zbierania, i/lub
— wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych
odpadów lub przetwarzania, i/lub
— wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych
odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. – ustawa o
odpadach (Dz.U. z 2020 poz. 797 j.t. ze zm.) – Wykonawca posiadający zezwolenie
wyłącznie na zbieranie i transport winien posiadać umowę na odbiór odpadów
zawartą ze specjalistyczną firmą, która prowadzi działalność w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpa...
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
UWAGA !!! – od zadania nr 1 do nr 5 – W przypadku przedłożenia decyzji w
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zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów wydanych przed dniem
05.09.2018r. należy dołączyć oświadczenie informujące, że w terminie do
05.03.2020r. został przedłożony do właściwego organu wniosek o zmianę tych
decyzji.
Na potwierdzenie spełniania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda:
a. na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp - dołączenia do oferty oświadczenia
(jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, dalej JEDZ) o braku podstaw
do wykluczenia - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 lub 5 do SIWZ,
b. na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp - przedstawienia przez Wykonawcę,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego przedłoży
aktualną licencję uprawniającą do zagranicznego transportu osób zgodnie z
ustawą o transporcie drogowym.
1.3 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: sytuacji finansowej lub
ekonomicznej: – nie dotyczy.
Na potwierdzenie spełniania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda: -
nie dotyczy.
1.4 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej i
zawodowej w szczególności w zakresie posiadanego doświadczenia oraz
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych: – nie dotyczy.
Na potwierdzenie spełniania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda: -
nie dotyczy.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Aktualność dokumentów składanych do oferty, jest określona w rozdziale VI
SIWZ.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
A. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;
2. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, złożone na
jednolitym europejskim dokumencie zamówienia - JEDZ aktualne na dzień
składania ofert, zgodnie z załącznikiem nr 4 lub 5 do SIWZ.
UWAGA !!!!:
a) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty (JEDZ)
dotyczące podwykonawców.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
3. Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania dokumentów, o których mowa w
rozdziale VI SIWZ przez osoby(ę) niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
Wykonawcy, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania
innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Pełnomocnictwo musi być załączone w formie oryginału wystawionego przez
osoby wymienione we właściwym rejestrze lub kserokopii poświadczonej
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notarialnie. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być
wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarciu umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. i
przedstawione zgodnie z zapisami powyżej dotyczącymi formy pełnomocnict
Powinno być:
... odpadów wyszczególnionych w opisie przedmiotu.
— w przypadku przedłożenia decyzji w zakresie zbierania lub przetwarzania
odpadów wydanych przed 5.9.2018 należy dołączyć oświadczenie informujące, że
w terminie do 5.3.2020 został przedłożony do właściwego organu wniosek o
zmianę tych decyzji;
d) dla zadania nr 6:
— wpis do rejestru w zakresie nadania numeru rejestrowego w bazie danych o
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami uwzględniającego
prowadzenie działalności we wszystkich miejscach objętych realizacją usługi.
Na potwierdzenie spełniania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda:
a. na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia
(jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, dalej „JEDZ”) o braku podstaw
do wykluczenia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 lub 4 do SIWZ;
b. na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp – przedstawienia przez Wykonawcę,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, aktualnej
licencji uprawniającej do zagranicznego transportu osób zgodnie z ustawą o
transporcie drogowym;
1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: sytuacji finansowej lub
ekonomicznej: – nie dotyczy.
Na potwierdzenie spełniania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda: nie
dotyczy;
1.4. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej i
zawodowej, w szczególności w zakresie posiadanego doświadczenia oraz
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych: nie dotyczy.
Na potwierdzenie spełniania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda: nie
dotyczy.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Aktualność dokumentów składanych do oferty, jest określona w rozdziale VI
SIWZ.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia
A. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:
1. formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;
2. oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, złożone na
jednolitym europejskim dokumencie zamówienia – JEDZ, aktualne na dzień
składania ofert, zgodnie z załącznikiem nr 2 lub 4 do SIWZ.
Uwaga
a) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty (JEDZ)
dotyczące podwykonawców.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
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o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
3. Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania dokumentów, o których mowa w
rozdziale VI SIWZ przez osobę(-y) niewymienioną(-e) w dokumencie
rejestracyjnym Wykonawcy, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do
podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Pełnomocnictwo musi być załączone w formie oryginału wystawionego przez
osoby wymienione we właściwym rejestrze lub kserokopii poświadczonej
notarialnie. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być
wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełno...
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Dotyczącymi formy pełnomocnictwa jednego podmiotu.
4. Formularz cenowy – załącznik nr od 7 do 7e - wypełniony oraz podpisany przez
Wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (stosownie dla zadania od 1 do
6) wraz z formularzem dotyczącym prawa opcji na które Wykonawca składa ofertę
(dotyczy zadania od nr 1 do nr 3). Wykonawca w formularzu cenowym musi podać
wszystkie wymagane dane oraz kwoty. Brak podania w/w danych lub kwot
jednostkowych bądź nie podpisanie lub niezałączenie do oferty formularza
ofertowego będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
2 ustawy Pzp tj. jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
5. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie zgodnie z wymogami i
warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy w
szczególności z karami umownymi i akceptuje je oraz nie wnosi uwag, złożone na
formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym
dokumencie.
6. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie w terminie wskazanym w
SIWZ oraz oświadcza, że przyjmuje warunki płatności zgodne z zapisami SIWZ,
złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na
odrębnym dokumencie.
7. Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowana cena została obliczona zgodnie z
rozdziałem XII SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane
Z realizacją przedmiotu zamówienia, złożone na formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.
8. Oświadczenie, że Wykonawca zdobył konieczne informacje niezbędne do
właściwego przygotowania oferty złożone na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.
9. Oświadczenie, że Wykonawca uważa się związany ofertą na czas wskazany w
rozdziale IX SIWZ, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub
na odrębnym dokumencie.
10. Oświadczenie, że Wykonawca nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie
stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, złożone na formularzu ofertowym stanowiący załącznik
nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.
11. Oświadczenie Wykonawcy czy powierza podwykonawcy/com wykonanie
zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania
zamówienia Wykonawca wskaże część jaką będzie realizował przy jego/ich udziale
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wraz z podaniem firm (danych kontaktowych) podwykonawców, którzy będą
realizować ten zakres, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ
lub na odrębnym dokumencie.
12. Oświadczenie o przynależności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw
złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym
dokumencie.
B. Dokumenty które, każdy Wykonawca musi złożyć po otwarciu oferty.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca
zobowiązany jest w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie na platformie
systemowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/4wog informacji z
otwarcia ofert do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy Pzp (zgodnie ze wzorem załącznika nr 6 do SIWZ). Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzieleniu zamówienia. Każdy z członków konsorcjum lub podmiotów wspólnie
ubiegających się o zamówienie przedkłada stosowne oświadczenie.
C. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia
W wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
W art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1. a) dla zadania nr 1,2 i 3:
— aktualną decyzję obejmującą swoim zakresem rodzaje odpadów przedstawione
w przedmiocie zamówienia wydaną przez właściwy organ w zakresie zb
Powinno być:
... pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu
umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, i przedstawione zgodnie z
zapisami powyżej dotyczącymi formy pełnomocnictwa jednego podmiotu.
4. Formularz cenowy – załącznik nr od 7 do 7e – wypełniony oraz podpisany przez
Wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (stosownie dla zadania od 1 do
6) wraz z formularzem dotyczącym prawa opcji, na które Wykonawca składa ofertę
(dotyczy zadania od nr 1 do nr 3). Wykonawca w formularzu cenowym musi podać
wszystkie wymagane dane oraz kwoty. Brak podania ww. danych lub kwot
jednostkowych bądź niepodpisanie lub niezałączenie do oferty formularza
ofertowego będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
2 ustawy Pzp, tj. jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
5. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie zgodnie z wymogami i
warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy w
szczególności z karami umownymi i akceptuje je oraz nie wnosi uwag, złożone na
formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym
dokumencie.
6. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie w terminie wskazanym w
SIWZ oraz oświadcza, że przyjmuje warunki płatności zgodne z zapisami SIWZ,
złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na
odrębnym dokumencie.
7. Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowana cena została obliczona zgodnie z
rozdziałem XII SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ lub na odrębnym dokumencie.
8. Oświadczenie, że Wykonawca zdobył konieczne informacje niezbędne do
właściwego przygotowania oferty złożone na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.
9. Oświadczenie, że Wykonawca uważa się związany ofertą na czas wskazany w
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rozdziale IX SIWZ, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub
na odrębnym dokumencie.
10. Oświadczenie, że Wykonawca nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie
stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz 5–17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, złożone na formularzu ofertowym stanowiący załącznik
nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.
11. Oświadczenie Wykonawcy czy powierza podwykonawcy(-com) wykonanie
zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy(-com) wykonania
zamówienia Wykonawca wskaże część jaką będzie realizował przy jego/ich udziale
wraz z podaniem firm (danych kontaktowych) podwykonawców, którzy będą
realizować ten zakres, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ
lub na odrębnym dokumencie.
12. Oświadczenie o przynależności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw
złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym
dokumencie.
B. Dokumenty które, każdy Wykonawca musi złożyć po otwarciu oferty
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca
zobowiązany jest w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie na platformie
systemowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/4wog informacji z
otwarcia ofert do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy Pzp (zgodnie ze wzorem załącznika nr 6 do SIWZ). Wraz ze
złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzieleniu zamówienia. Każdy z członków konsorcjum lub podmiotów wspólnie
ubiegających się o zamówienie przedkłada stosowne oświadczenie.
C. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających ...
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Zbierania i przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania, odzysku),
— aktualną decyzję powiatowego lekarza weterynarii na przewóz odpadów kat. 3
określonymi środkami transportu zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1967),
— aktualną decyzję powiatowego lekarza weterynarii nadającego numer
identyfikacyjny na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów kat. 3,
tj. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z ustawą z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1967).
b) dla zadania nr 4:
— aktualną decyzję obejmującą swoim zakresem rodzaje odpadów przedstawione
w przedmiocie zamówienia wydaną przez właściwy organ w zakresie zbierania i
przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania, odzysku),
— wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych
odpadów lub zbierania, i/lub
— wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych
odpadów lub przetwarzania,
— wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych
odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. Ustawa o
odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797 j.t. ze zm.)
— Wykonawca posiadający zezwolenie wyłącznie na zbieranie i transport winien
posiadać umowę na odbiór odpadów zawartą ze specjalistyczną firmą, która
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prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
wyszczególnionych w opisie przedmiotu.
c) dla zadania nr 5:
— aktualną decyzję obejmującą swoim zakresem rodzaje odpadów przedstawione
w przedmiocie zamówienia wydaną przez właściwy organ w zakresie zbierania i
przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania, odzysku),
— wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych
odpadów lub zbierania, i/lub
— wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych
odpadów lub przetwarzania,
— wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych
odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. Ustawa o
odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797 j.t. ze zm.)
— Wykonawca posiadający zezwolenie wyłącznie na zbieranie i transport winien
posiadać umowę na odbiór odpadów zawartą ze specjalistyczną firmą, która
prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
wyszczególnionych w opisie przedmiotu.
d) dla zadania nr 6:
— wpis do rejestru w zakresie nadania numeru rejestrowego w bazie danych o
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami uwzględniającego
prowadzenie działalności we wszystkich miejscach objętych realizacją usługi.
UWAGA !!! – od zadania nr 1 do nr 5 – W przypadku przedłożenia decyzji w
zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów wydanych przed dniem
05.09.2018r. należy dołączyć oświadczenie informujące, że w terminie do
05.03.2020r. został przedłożony do właściwego organu wniosek o zmianę tych
decyzji.
Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.
3. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
4. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
Z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
— dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4:
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 lu
Powinno być:
C. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1. a) dla zadania nr 1, 2 i 3:
— aktualna decyzja obejmująca swoim zakresem rodzaje odpadów przedstawione
w przedmiocie zamówienia wydana przez właściwy organ w zakresie zbierania
i/lub przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania, odzysku),
— aktualna decyzja powiatowego lekarza weterynarii na przewóz odpadów kat. 3
określonymi środkami transportu zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1967),
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— aktualna decyzja powiatowego lekarza weterynarii nadającego numer
identyfikacyjny na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów kat. 3,
tj. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z ustawą z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1967),
— w przypadku przedłożenia decyzji w zakresie zbierania lub przetwarzania
odpadów wydanych przed 5.9.2018 należy dołączyć oświadczenie informujące, że
w terminie do 5.3.2020 został przedłożony do właściwego organu wniosek o
zmianę tych decyzji;
b) dla zadania nr 4:
— aktualna decyzja obejmująca swoim zakresem rodzaje odpadów przedstawione
w przedmiocie zamówienia wydana przez właściwy organ w zakresie zbierania
i/lub przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania, odzysku),
— wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych
odpadów lub zbierania, i/lub
— wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych
odpadów lub przetwarzania, i/lub
— wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych
odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. – ustawa o
odpadach (Dz.U. z 2020 poz. 797 j.t. ze zm.),
— Wykonawca posiadający zezwolenie wyłącznie na zbieranie i transport winien
posiadać umowę na odbiór odpadów zawartą ze specjalistyczną firmą, która
prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
wyszczególnionych w opisie przedmiotu,
— w przypadku przedłożenia decyzji w zakresie zbierania lub przetwarzania
odpadów wydanych przed 5.9.2018 należy dołączyć oświadczenie informujące, że
w terminie do 5.3.2020 został przedłożony do właściwego organu wniosek o
zmianę tych decyzji;
c) dla zadania nr 5:
— aktualna decyzja obejmująca swoim zakresem rodzaje odpadów przedstawione
w przedmiocie zamówienia wydana przez właściwy organ w zakresie zbierania
i/lub przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania, odzysku),
— wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych
odpadów lub zbierania, i/lub
— wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych
odpadów lub przetwarzania, i/lub
— wpis do rejestru właściwego organu w zakresie transportu przedmiotowych
odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. – ustawa o
odpadach (Dz.U. z 2020 poz. 797 j.t. ze zm.),
— Wykonawca posiadający zezwolenie wyłącznie na zbieranie i transport winien
posiadać umowę na odbiór odpadów zawartą ze specjalistyczną firmą, która
prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
wyszczególnionych w opisie przedmiotu,
— w przypadku przedłożenia decyzji w zakresie zbierania lub przetwarzania
odpadów wydanych przed 5.9.2018 należy dołączyć oświadczenie informujące, że
w terminie do 5.3.2020 został przedłożony do właściwego organu wniosek o
zmianę tych decyzji.
Dla zadania nr 6:
— wpis do rejestru w zakresie nadania numeru rejestrowego w bazie danych o
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami uwzględniającego
prowadzenie działalności we wszystkich miejscach objętych realizacją usługi;
2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 u...
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
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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
ustawy Pzp.
6. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI lit. C ust. 2, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli istnienie
określonych w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w
wymaganym terminie.7. 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.
8. Zamawiający żąda od Wykonawcy oraz od podwykonawcy przedstawienia
dokumentów wymienionych w rozdziale VI lit. C. ust. 1 – 5, któremu zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
ustawy.
D. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących wspólnie
np. konsorcjum musi przedłożyć w ofercie lub na wezwanie Zamawiającego
dokumenty określone w rozdziale VI lit. A ust. 2 i Rozdz. VI lit. B oraz w rozdziale
VI lit. C ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8 i/lub 5 SIWZ pozostałe dokumenty wymienione w
rozdziale VI lit. A za wyjątkiem JEDZ przedstawić łącznie.
E. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, w formie elektronicznej,
pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
F. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów,
O których mowa w niniejszym rozdziale, które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
UWAGA: Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24aa ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Powinno być:
2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
3. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
4. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
Z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty
potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4, składa
informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
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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 ustawy Pzp.
6. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI lit. C ust. 2, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli istnienie
określonych w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w
wymaganym terminie.
7. 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.
8. Zamawiający żąda od Wykonawcy oraz od podwykonawcy przedstawienia
dokumentów wymienionych w rozdziale VI lit. C. ust. 1–5, któremu zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
ustawy.
D. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących wspólnie
np. konsorcjum musi przedłożyć w ofercie lub na wezwanie Zamawiającego
dokumenty określone w rozdziale VI lit. A ust. 2 i rozdz. VI lit. B oraz w rozdziale
VI lit. C ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8 i/lub 5 SIWZ pozostałe dokumenty wymienione w
rozdziale VI lit. A za wyjątkiem JEDZ przedstawić łącznie.
E. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, w formie elektronicznej,
pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
F. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w niniejszym rozdziale, które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Uwaga: postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24aa ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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