
Suszec, 09.05.2013 r. 
 

ZMIANA TRE ŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Suszec”. 

 
  

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. 
Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych 
przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie 
internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 
 
Z uwagi na: 
- udzielone Wykonawcom w dniu 09.05.2013r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji ww. 

przedmiotu zamówienia, a także wprowadzone do SIWZ inne zmiany, na potrzeby jednolitego 
porównania i oceny ofert, oraz 

- przedłużenie terminu składania ofert do 03.06.2013r. do godz. 10:00, ze względu na 
konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian 
w ofertach,  

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które 
są wiążące dla Wykonawców: 
 
1) do pkt. 8.3.1 lit. ł) SIWZ po ostatnim zdaniu dodaje się: 
Zgodnie z §9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzaju 
dokumentów,  jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane, wykonawca, w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające 
należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe 
ukończenie, określone w §1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
2) w związku ze zmianą określoną w w/w pkt. 1, zał. nr 6 otrzymuje brzmienie: 
 

Zał. nr 6  

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

WYKAZ USŁUG 
 

 

Nazwa 

wykonawcy................................................................................................................................................................................................. 

Adres wykonawcy 

.................................................................................................................................................................................................. 

Numer telefonu ............................................. Numer 

teleksu/fax.................................................................................................................. 

 

Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech 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 dostawy lub usługi zostały wykonane oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.: 

- usługi lub usług dotyczącej/ych odbioru odpadów komunalnych od minimum 10.000 
mieszkańców, w czasie ich świadczenia nie krótszym niż 12 miesięcy, 



L.p 

Przedmiot 
zamówienia* 

(w tym: 

liczba odbiorców 

usługi/usług) 

 
Wartość 

zamówienia 

brutto 
 

Czas realizacji 

Nazwa odbiorcy usług 
Początek Zakończenie 

1. 

    

 

 

 

2. 

    

 

 

 

3. 

    

 

 

 

 

Pod pojęciem głównych usług Zamawiający rozumie usługi dotyczące odbioru i wywozu odpadów 

komunalnych od mieszkańców nieruchomości, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia opisanego w pkt 8.2 b) SIWZ.  

Dowodami, o których mowa powyżej są: 

1)  poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych 

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

2)  oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa,  

-  z zastrzeżeniem wyjaśnień zawartych w pkt. 8.3.1 lit. ł) SIWZ. 

- z zastosowaniem §9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 w sprawie 

rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 

mogą być składane.  

   

* należy wpisać nazwę zamówienia wraz zakresem wykonanych prac (jeżeli zakres nie wynika 

jednoznacznie z załączonego do zamówienia dokumentu potwierdzającego jego należyte wykonanie) 
- rodzaj i zakres zamówienia winien umożliwić zamawiającemu ocenę, czy wykonane zamówienie 

spełnia w całości warunek postawiony w postępowaniu  

 

 
                                                                                                             Podpisano 

 

                                                                                        ....................................................................... 

                                                                              ( data i podpis/y i pieczęć imienna  

                                     upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) w zał. nr 4 przez omyłkę została wskazana niewłaściwa podstawa prawna, w związku z 
czym otrzymuje on brzmienie: 

 
Zał. nr 4 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

Stosownie do treści § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 

2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 

jakich te dokumenty mogą być składane, w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami): 



oświadczam o braku podstaw do wykluczenia mnie/nas  

 

 

............................................................................................... 
(pieczęć wykonawcy) 

 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 
Suszec, na których zamieszkują mieszkańcy” 

 

 

                                                                                                                               
Podpisano 

 

                                                                                        ....................................................................... 

                                                                              ( data i podpis/y i pieczęć imienna  

                                     upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li) 

 

………………………………………………………………………………………………………….... 
4) w związku ze zmianą terminu składania ofert: 

a) pkt. 11.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„11.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 

03.06.2013 r. do godz. 10:00, w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 

ustawy. 
 

b) pkt. 13 lit. j) tiret drugi otrzymuje brzmienie:  
„- Nie otwierać przed 03.06.2013 r. godz. 10.30” 
 

c) pkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 

   „Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 
a) Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro), 

Termin składania ofert upływa: 03.06.2013 r. o godz. 10.00, 
b) Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro), 

Termin otwarcia ofert: 03.06.2013 r. godz. 10.30”.  
………………………………………………………………………………………………....... 
5) w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytanie 5 wykonawcy w zakresie 

zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, zmianie ulegają postanowienia 
określone w: 

 
a) §8  - zał. 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 
„§ 8 

ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, R ĘKOJMIA 
1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny całkowitej 
brutto, podanej w ofercie wykonawcy, określonej w § 7 ust.1, tj. ....................... zł w formie 
........................................................... 

2. W razie nienależytego wykonania umowy Zamawiający zaspokaja się z kwoty wniesionego 
zabezpieczenia. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostawiając 
30% zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu r ękojmi za wady. 

                                                 
 



4. Zabezpieczenie pozostawione z tytułu rękojmi za wady, zwrócone zostanie w terminie nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Wykonawca udziela na przedmiot umowy rękojmi na okres 7 miesięcy i 15 dni od dnia 
zakończenia realizacji zamówienia wskazanego w § 2.” 

 
b) §4 ust. 13 lit. c) - zał. 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 
 „c) osiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku oraz 
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, 

Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym  określonych 
przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła oraz innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych, oraz określonego przepisami prawa ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, obliczonych w stosunku do 
masy odebranych przez siebie odpadów .”  

c) § 9 ust. 1 lit. f) i g) - zał. 2 do SIWZ otrzymuj ą brzmienie: 
 

„f) z tytułu niewywiązania się z obowiązku wynikającego z § 4 ust. 13 lit. c) umowy (pkt. 
3.6.6 lit a) SIWZ), w wysokości stanowiącej iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do 
osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych; 
Uwaga: kara umowna zastrzeżona powyżej nie może być niższa, niż kara, którą będzie musiał 
zapłacić zamawiający z tytułu nieosiągnięcia poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zgodnie z przepisami prawa, a w 
szczególności z art. 9z ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach; 

g) z tytułu niewywiązania się z obowiązku wynikającego z § 4 ust. 13 lit. c) umowy (pkt. 3.6.6 lit. 
b) SIWZ), w wysokości stanowiącej iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia 
odpowiedniego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania;  
Uwaga: kara umowna zastrzeżona powyżej nie może być niższa, niż kara, którą będzie musiał 
zapłacić zamawiający z tytułu nieosiągnięcia poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami prawa, a w 
szczególności z art. 9z ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach”. 
 
Uwaga: 

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian. 

 
 

  Z poważaniem 
 

 
    Wójt Gminy  
 
  Marian Pawlas 


