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Rybnik, dnia 23 września 2019 r.
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Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w zakładce: Obowiązek informacyjny (RODO) na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika oraz w Kancelarii Urzędu. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@um.rybnik.pl 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika
Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie: 
Wykonawca zwraca się z prosbą o dokonanie zmiany zapisu w SIWZ w pkt. IV (Warunki udziału w postępowaniu) ust. 2 lit. c (zdolności techniczne i zawodowe), warunków podmiotowych wykonawcy dotyczących wykonania co najmniej dwóch usług odbioru 
i transportu odpadów komunalnych z co najmniej 8.000 nieruchomości ze względu na fakt, iż są zbyt wygórowane.
Odpowiedź : 
Zamawiający informuje, iż zmienia przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu 
w następujący sposób:
było:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi, każda z nich obejmująca swym zakresem odbiór i transport odpadów komunalnych z co najmniej 8 000 nieruchomości oraz o czasie świadczenia każdej z nich nie krótszym niż 12 miesięcy. 
W przypadku Wykonawców realizujących usługę, która nie została jeszcze zakończona czas świadczenia usługi nie może być krótszy niż 12 kolejnych miesięcy.

jest:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi, każda z nich obejmująca swym zakresem odbiór i transport odpadów komunalnych z co najmniej 6 000 nieruchomości oraz o czasie świadczenia każdej z nich nie krótszym niż 12 miesięcy. 
W przypadku Wykonawców realizujących usługę, która nie została jeszcze zakończona czas świadczenia usługi nie może być krótszy niż 12 kolejnych miesięcy.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 10 października 2019 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się 10 października 2019 r. o godz. 11:00 w sali 213.

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, o przekazaniu przez Zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany ogłoszenia o zamówieniu 2019/S 165-405102. Zamawiający zamieści treść ogłoszenia na swojej stronie internetowej po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

