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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Gmina Suszec Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Lipowa 1

Miejscowość:  Suszec Kod pocztowy:  43-267 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 324493069

Osoba do kontaktów:  Bernadeta Małys

E-mail:  zam_publ@suszec.pl Faks:  +48 324493051

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.suszec.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Suszec, na
których zamieszkują mieszkańcy

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Suszec, na których zamieszkują mieszkańcy”, zwanego dalej
zamówieniem.
ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZOSTAŁY OKREŚLONY W PKT 3 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90500000  
Dodatkowe przedmioty 90511000  
 90511200  
 90513100  
 90533000  
 34928480  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZPU.271.1.3.2015

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_179ab
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-054880   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 083-148025  z dnia:  29/04/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
24/04/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.1

Zamiast:
Jest to zamówienie o charakterze
powtarzającym się : nie

Powinno być:

Jest to zamówienie o charakterze
powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji
kolejnych ogłoszeń: MARZEC/
KWIECIEŃ 2017

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3

Zamiast:

Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty, o których mowa w
pkt 8.2.1 i 8.2.2 SIWZ muszą być
przedstawione w formie oryginału lub
kopii poświadczonej (na każdej
zapisanej stronie kopii) „za zgodność
z oryginałem” przez wykonawcę, z
zastrzeżeniem pkt 8.2.6 - 8.2.10
SIWZ.
Za konieczne a jednocześnie
wystarczające będzie złożenie
na kopii własnoręcznego podpisu
poprzedzonego
dopiskiem: „za zgodność z
oryginałem” przez osobę(-y)

Powinno być:

Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty, o których mowa w
pkt 8.2.1 i 8.2.2 SIWZ muszą być
przedstawione w formie oryginału lub
kopii poświadczonej (na każdej
zapisanej stronie kopii) „za zgodność
z oryginałem” przez wykonawcę, z
zastrzeżeniem pkt 8.2.6 - 8.2.10
SIWZ.
Za konieczne a jednocześnie
wystarczające będzie złożenie
na kopii własnoręcznego podpisu
poprzedzonego
dopiskiem: „za zgodność z
oryginałem” przez osobę(-y)
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uprawnioną(-e) do składania
oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy.
Za osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu
wykonawców uznaje się osoby
wymienione jako
uprawnione do składania
oświadczeń woli:
a) w prowadzonych przez sądy
rejestrach,
b) w CEIDG,
c) osoby legitymujące się
odpowiednim pełnomocnictwem,
d) uchwałach lub umowach spółki
(dot. spółki cywilnej).
Wypełnione załączniki nr 1, 3 i 5 do
SIWZ należy złożyć w oryginale.
Jeżeli upoważnienie do podpisania
i złożenia oferty nie wynika z
dokumentów złożonych w ofercie, do
oferty
należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo w formie oryginału
lub kopii potwierdzonej notarialnie.
W przypadku składania jednej oferty
przez dwa lub więcej podmiotów
(wykonawców ubiegających się
wspólnie
o udzielenie zamówienia np.
konsorcja, spółki cywilne) oferta
spełniać musi następujące
wymagania:
- oferta musi być podpisana w taki
sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich wykonawców
występujących
wspólnie,
- przedsiębiorcy występujący jako
spółka cywilna zobowiązani są do
załączenia pełnomocnictwa w formie
oryginału lub kopii potwierdzonej
notarialnie, w przypadku
ustanowienia pełnomocnika, oraz
wypisu z
umowy spółki cywilnej lub uchwały
wspólników (w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność), w celu
przedstawienia zakresu i sposobu
reprezentacji wykonawcy w
postępowaniu,

uprawnioną(-e) do składania
oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy.
Za osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu
wykonawców uznaje się osoby
wymienione jako
uprawnione do składania
oświadczeń woli:
a) w prowadzonych przez sądy
rejestrach,
b) w CEIDG,
c) osoby legitymujące się
odpowiednim pełnomocnictwem,
d) uchwałach lub umowach spółki
(dot. spółki cywilnej).
Wypełnione załączniki nr 1, 3 i 5 do
SIWZ należy złożyć w oryginale.
Jeżeli upoważnienie do podpisania
i złożenia oferty nie wynika z
dokumentów złożonych w ofercie, do
oferty
należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo w formie oryginału
lub kopii potwierdzonej notarialnie.
W przypadku składania jednej oferty
przez dwa lub więcej podmiotów
(wykonawców ubiegających się
wspólnie
o udzielenie zamówienia np.
konsorcja, spółki cywilne) oferta
spełniać musi następujące
wymagania:
- oferta musi być podpisana w taki
sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich wykonawców
występujących
wspólnie,
- przedsiębiorcy występujący jako
spółka cywilna zobowiązani są do
załączenia pełnomocnictwa w formie
oryginału lub kopii potwierdzonej
notarialnie, w przypadku
ustanowienia pełnomocnika, oraz
wypisu z
umowy spółki cywilnej lub uchwały
wspólników (w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność), w celu
przedstawienia zakresu i sposobu
reprezentacji wykonawcy w
postępowaniu,
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- wykonawcy występujący wspólnie
(np. konsorcjum firm), zobowiązani
są do załączenia pełnomocnictwa
w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej notarialnie, w
którym wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania ich w postępowaniu
i
zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zgodnie z
art. 23 ust. 2 ustawy,
- treść pełnomocnictwa powinna
dokładnie określać zakres
umocowania,
- pełnomocnictwo musi być
załączone do oferty i podpisane
przez upełnomocnionych
przedstawicieli wszystkich
wykonawców lub samych
wykonawców,
- wszelka korespondencja oraz
rozliczenia dokonywane będą
wyłącznie z pełnomocnikiem,
- wypełniając formularz ofertowy, jak
również inne dokumenty powołujące
się na „Wykonawcę”, w miejscu np.
„nazwa i adres Wykonawcy”
należy wpisać dane wykonawców
występujących wspólnie, a nie
pełnomocnika
wykonawców.
W przypadku składania jednej oferty
przez dwa lub więcej podmiotów
(wykonawców ubiegających się
wspólnie
o udzielenie zamówienia np.
konsorcja, spółki cywilne),
dokumenty określone w pkt. 8.2.2 lit.
a) – g) każdy z
wykonawców składa z osobna,
pozostałe dokumenty określone w
pkt. 8.2.1 lit. b) – d) i w pkt. 8.2.2 lit.
h) – j)
będą oceniane łącznie.
Oświadczenie, o którym mowa w
pkt. 8.2.1 lit. a) może zostać złożone
przez każdego
wykonawcę z osobna lub
przez pełnomocnika w imieniu
wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie

- wykonawcy występujący wspólnie
(np. konsorcjum firm), zobowiązani
są do załączenia pełnomocnictwa
w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej notarialnie, w
którym wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania ich w postępowaniu
i
zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zgodnie z
art. 23 ust. 2 ustawy,
- treść pełnomocnictwa powinna
dokładnie określać zakres
umocowania,
- pełnomocnictwo musi być
załączone do oferty i podpisane
przez upełnomocnionych
przedstawicieli wszystkich
wykonawców lub samych
wykonawców,
- wszelka korespondencja oraz
rozliczenia dokonywane będą
wyłącznie z pełnomocnikiem,
- wypełniając formularz ofertowy, jak
również inne dokumenty powołujące
się na „Wykonawcę”, w miejscu np.
„nazwa i adres Wykonawcy”
należy wpisać dane wykonawców
występujących wspólnie, a nie
pełnomocnika
wykonawców.
W przypadku składania jednej oferty
przez dwa lub więcej podmiotów
(wykonawców ubiegających się
wspólnie
o udzielenie zamówienia np.
konsorcja, spółki cywilne),
dokumenty określone w pkt. 8.2.2 lit.
a) – g) oraz j) każdy z
wykonawców składa z osobna,
pozostałe dokumenty określone w
pkt. 8.2.1 lit. b) – d) i w pkt. 8.2.2 lit.
h) – i)
będą oceniane łącznie.
Oświadczenie, o którym mowa w
pkt. 8.2.1 lit. a) może zostać złożone
przez każdego
wykonawcę z osobna lub
przez pełnomocnika w imieniu
wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie
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zamówienia.
Uwaga: W przypadku spółek
cywilnych:
- aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego - należy złożyć zarówno
dla każdego z
przedsiębiorców będących
wspólnikami spółki cywilnej (w
zakresie podatku dochodowego od
osób fizycznych),
jak i dla samej spółki (w zakresie
podatku VAT),
- aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego –
należy złożyć zarówno dla każdego
z przedsiębiorców będących
wspólnikami
spółki cywilnej, jak i dla samej spółki.
W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku
innych
podmiotów, na zasobach których
wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
kopie
dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za
zgodność z
oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub te podmioty.
Wykonawca, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, może polegać na wiedzy i
doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie

zamówienia.
Uwaga: W przypadku spółek
cywilnych:
- aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego - należy złożyć zarówno
dla każdego z
przedsiębiorców będących
wspólnikami spółki cywilnej (w
zakresie podatku dochodowego od
osób fizycznych),
jak i dla samej spółki (w zakresie
podatku VAT),
- aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego –
należy złożyć zarówno dla każdego
z przedsiębiorców będących
wspólnikami
spółki cywilnej, jak i dla samej spółki.
W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku
innych
podmiotów, na zasobach których
wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
kopie
dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za
zgodność z
oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub te podmioty.
Wykonawca, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, może polegać na wiedzy i
doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie
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tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiąże się do
udostępnienia zasobów zgodnie z
ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie
z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
Zamawiający, w celu oceny, czy
wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w
stopniu
niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący wykonawcę z
tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, żąda
złożenia w szczególności:
a) pisemnego (w oryginale)
zobowiązania tych podmiotów do
oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia (art. 26 ust. 2b pzp),
zawierającego w treści informacje
dotyczące
w szczególności:
- zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie
łączył wykonawcę z innym
podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
Uwaga: WYMAGANE POWYŻEJ
INFORMACJE, MOGĄ BYĆ
ZAWARTE W INNYCH
DOKUMENTACH
ZŁOŻONYCH WRAZ Z W/W
ZOBOWIĄZANIEM DO OFERTY.
Jeżeli wykonawca samodzielnie
spełnia warunki udziału w
postępowaniu, jednak w trakcie
realizacji

tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiąże się do
udostępnienia zasobów zgodnie z
ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie
z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
Zamawiający, w celu oceny, czy
wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w
stopniu
niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący wykonawcę z
tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, żąda
złożenia w szczególności:
a) pisemnego (w oryginale)
zobowiązania tych podmiotów do
oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia (art. 26 ust. 2b pzp),
zawierającego w treści informacje
dotyczące
w szczególności:
- zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie
łączył wykonawcę z innym
podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
Uwaga: WYMAGANE POWYŻEJ
INFORMACJE, MOGĄ BYĆ
ZAWARTE W INNYCH
DOKUMENTACH
ZŁOŻONYCH WRAZ Z W/W
ZOBOWIĄZANIEM DO OFERTY.
Jeżeli wykonawca samodzielnie
spełnia warunki udziału w
postępowaniu, jednak w trakcie
realizacji
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zamówienia zamierza korzystać z
podwykonawcy, Zamawiający żąda
wskazania przez wykonawcę części
zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy.
W tym zakresie wykonawca winien
wypełnić
tylko pkt. 12.1 i 12.2 formularza
oferty – zał. nr 1 do SIWZ, lub
jeżeli wykonawca w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w
postepowaniu, o których mowa w art.
22
ust. 1, powołuje się na zasoby
podwykonawcy, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b,
Zamawiający żąda
podania przez wykonawcę nazw
(firm) podwykonawców (w pkt 12
formularza oferty - zał. nr 1). W tym
zakresie
wykonawca winien wypełnić pkt. 12.1
– 12.3 formularza oferty – zał. nr 1
do SIWZ.
INNE WYMAGANIA:
a) wykonawca może złożyć jedną
ofertę,
b) ofertę należy złożyć zgodnie z
treścią zał. nr 1 do SIWZ; oferta
winna być podpisana przez osoby
(osobę)
uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy (podpis(y) winien być
opatrzony pieczęcią
imienną osoby (osób) uprawnionych
do składania oświadczeń woli w
imieniu wykonawcy, a w przypadku
braku
pieczęci należy złożyć czytelny
podpis określający imię i nazwisko w/
w osoby (osób),
c) jeżeli upoważnienie osób
podpisujących ofertę nie wynika
bezpośrednio z dokumentów
dołączonych
do oferty (tj. nie wynika wprost z
dokumentów stwierdzających status
prawny wykonawcy), to do oferty
należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo w formie oryginału
lub kopii potwierdzonej notarialnie,
zgodnie z

zamówienia zamierza korzystać z
podwykonawcy, Zamawiający żąda
wskazania przez wykonawcę części
zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy.
W tym zakresie wykonawca winien
wypełnić
tylko pkt. 12.1 i 12.2 formularza
oferty – zał. nr 1 do SIWZ, lub
jeżeli wykonawca w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w
postepowaniu, o których mowa w art.
22
ust. 1, powołuje się na zasoby
podwykonawcy, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b,
Zamawiający żąda
podania przez wykonawcę nazw
(firm) podwykonawców (w pkt 12
formularza oferty - zał. nr 1). W tym
zakresie
wykonawca winien wypełnić pkt. 12.1
– 12.3 formularza oferty – zał. nr 1
do SIWZ.
INNE WYMAGANIA:
a) wykonawca może złożyć jedną
ofertę,
b) ofertę należy złożyć zgodnie z
treścią zał. nr 1 do SIWZ; oferta
winna być podpisana przez osoby
(osobę)
uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy (podpis(y) winien być
opatrzony pieczęcią
imienną osoby (osób) uprawnionych
do składania oświadczeń woli w
imieniu wykonawcy, a w przypadku
braku
pieczęci należy złożyć czytelny
podpis określający imię i nazwisko w/
w osoby (osób),
c) jeżeli upoważnienie osób
podpisujących ofertę nie wynika
bezpośrednio z dokumentów
dołączonych
do oferty (tj. nie wynika wprost z
dokumentów stwierdzających status
prawny wykonawcy), to do oferty
należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo w formie oryginału
lub kopii potwierdzonej notarialnie,
zgodnie z
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postanowieniami określonymi w pkt
8.2.5, 8.2.7 i 8.2.8 SIWZ,
d) oferta ma być sporządzona
w języku polskim i pod rygorem
nieważności w formie pisemnej,
e) treść oferty musi odpowiadać
treści niniejszej SIWZ,
Zamawiający, na podstawie art.
144 ustawy, przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień
zawartej
umowy w niżej wymienionych
przypadkach:
a) zmiana adresu/siedziby/konta/
firmy Zamawiającego/Wykonawcy,
b) zmiana osób występujących po
stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
c) zmiana będąca skutkiem poprawy
oczywistej omyłki,
d) wystąpienie zmiany wynikającej
z zapisów §3 - zał. nr 2 do SIWZ
(zmiana podwykonawcy, rezygnacja
z
podwykonawcy, zmiana zakresu
rzeczowego wykonywanego przy
pomocy podwykonawcy),
e) zmiany wysokości wynagrodzenia
brutto w przypadku zmiany w okresie
obowiązywania umowy stawki
podatku VAT (jego zwiększenia
lub zmniejszenia) – wysokość
wynagrodzenia brutto będzie
wyliczana od
wartości netto oferty, która pozostaje
bez zmian,
f) działania osób trzecich
uniemożliwiających wykonanie
prac, które to działania nie są
konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron (protesty, listy,
petycje, itp.),
g) działania sił natury, uznanego za
stan klęski żywiołowej,
h) działanie siły wyższej w
rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego o charakterze
niezależnym od stron,
którego strony nie mogły przewidzieć
przed zawarciem umowy, którego nie
można uniknąć, ani któremu strony
nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności, której nie
można przypisać drugiej stronie,

postanowieniami określonymi w pkt
8.2.5, 8.2.7 i 8.2.8 SIWZ,
d) oferta ma być sporządzona
w języku polskim i pod rygorem
nieważności w formie pisemnej,
e) treść oferty musi odpowiadać
treści niniejszej SIWZ,
Zamawiający, na podstawie art.
144 ustawy, przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień
zawartej
umowy w niżej wymienionych
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a) zmiana adresu/siedziby/konta/
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c) zmiana będąca skutkiem poprawy
oczywistej omyłki,
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z zapisów §3 - zał. nr 2 do SIWZ
(zmiana podwykonawcy, rezygnacja
z
podwykonawcy, zmiana zakresu
rzeczowego wykonywanego przy
pomocy podwykonawcy),
e) zmiany wysokości wynagrodzenia
brutto w przypadku zmiany w okresie
obowiązywania umowy stawki
podatku VAT (jego zwiększenia
lub zmniejszenia) – wysokość
wynagrodzenia brutto będzie
wyliczana od
wartości netto oferty, która pozostaje
bez zmian,
f) działania osób trzecich
uniemożliwiających wykonanie
prac, które to działania nie są
konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron (protesty, listy,
petycje, itp.),
g) działania sił natury, uznanego za
stan klęski żywiołowej,
h) działanie siły wyższej w
rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego o charakterze
niezależnym od stron,
którego strony nie mogły przewidzieć
przed zawarciem umowy, którego nie
można uniknąć, ani któremu strony
nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności, której nie
można przypisać drugiej stronie,
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i) zmiana prawa powszechnie
obowiązującego wpływającej
na zasady odbierania i
zagospodarowania
odpadów,
j) wprowadzenia zmian w stosunku
do opisu przedmiotu zamówienia w
zakresie wykonania prac nie
wykraczających poza zakres
przedmiotu zamówienia, w sytuacji
możliwości usprawnienia realizacji
przedmiotu
umowy,
k) w uzasadnionych przypadkach
zmiany częstotliwości wywozu
odpadów komunalnych, za zgodą
Wykonawcy,
bez zmiany wynagrodzenia,
l) zmiana instalacji do
zagospodarowania odpadów,
ł) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do
przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczność prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za
którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca
brakiem
możliwości należytego wykonania
umowy, zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia -
Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany umowy.

i) zmiana prawa powszechnie
obowiązującego wpływającej
na zasady odbierania i
zagospodarowania
odpadów,
j) wprowadzenia zmian w stosunku
do opisu przedmiotu zamówienia w
zakresie wykonania prac nie
wykraczających poza zakres
przedmiotu zamówienia, w sytuacji
możliwości usprawnienia realizacji
przedmiotu
umowy,
k) w uzasadnionych przypadkach
zmiany częstotliwości wywozu
odpadów komunalnych, za zgodą
Wykonawcy,
bez zmiany wynagrodzenia,
l) zmiana instalacji do
zagospodarowania odpadów,
ł) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do
przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczność prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za
którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca
brakiem
możliwości należytego wykonania
umowy, zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia -
Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany umowy.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4

Zamiast:
04/06/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
05/06/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8

Zamiast:
04/06/2015   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
05/06/2015   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-057240
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