
GMINA SKORZEC
oa-114 SK6RZEC

ul. Siedlecka 3
NIP: 821'23-93-379

RlG.271 .7.2016 Sk6zec. dnia 2 czetwca 2016 roku

Zmiana S pecyf i kacj i I stotn yc h Wa ru n k6w Zam6wien i a

na ,,Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych z terenu Gminy Sk6rzec"

Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zam6wieh publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164)
Zamawialqcy dokonuje zmiany SIWZ w nastgpujqcy spos6b:

l. Dokonuje sig zmiany czasu trwania zam6wienia 224 na 12 miesigcy tj. do 30.06.2017r.

ll. W zwiqzku z w/w zmianq dokonuje siq aktualizacji treSci SIWZ i zalqcznik6w do SIWZ w nastqpujqcy
spos6b:

1) SIWZ, czg5d IV,,TERMIN WYKONANANIA ZAMOWIENIA'- otrzymuje brzmienie:

,,Czas tmvania zam6wienia: 12 miesigcy
Termin rozpoczqcia: od 1 .07.2016 roku
Termin zakoficzenia: do 30.06.2017 roku"

2) SIWZ, czq56 Xll ,,OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY', pkt 2 - otrzymuje brzmienie:

,,Calkowitq ceng wykonania zam6wienia nale2y obliczy1 mnoZqc liczbg miesiqcy wykonywania
zamowienia (12) przez oferowane wynagrodzenie miesigczne brutto"

3)zalqcznik nr 10 do SIWZ,,OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWENIA'

3.1) pkt l, ,,CHARAKTERYSTYKA GMINY SKORZEC", wiersz czwarty'.,,Przewiduje siq, 2e w trakcie
realizacji zam6wienia liczba nieruchomo5ci zamieszkalych mo2e wzrosnq6 o ok. 5o/o." -
otrzymuje brzmienie:

,,Pnewiduje siq, 29 w trakcie realizacji zam6wienia liczba nieruchomoSci zamieszkalych moze
wzrosnqC o ok. 2,5%o."

3.2) pkt ll, ppkt 8.1, zdanie piqte - otrzymuje brzmienie:

;,Harmonogram powinien uwzglqdniad caly okres realizacji umowy tj. od 1 lipca 2016 roku do dnia
30 czetwca 2017 roku"

3.3) pkt ll, ppkt 8.9.3 - otrzymuje brzmienie:

,,Wykonawca ma obowiqzek zagospodarowaC odebrane odpady komunalne w spos6b
zapewniajqcy osiqgniqcie okreslonych w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 maja
2012r. w sprawie poziom6w recyklingu, przygotowania do ponownego u2ycia i odzysku innymi
metodami niekt6rych frakcji odpad6w komunalnych (Dz. U. z 2012r., poz. 645) poziom6w
recyklingu, przygotowania do ponownego u2ycia i odzysku frakcji odpad6w obejmujqcych papier,
metale, tworzyvva sztuczne i szklo: w roku 2016 - 18%, 2017 r. - 20%o."

(wykreSla siq zwrot ,,2018 - 30%)

4)zalqcznik nr 9 do slwz,,wzoR uMowY zzAt_AczNtKAMt",

4.1) S 2 ,,Termin realizacji" - otrzymuje brzmienie:

,,Wykonawca zrealizuje uslugq objgtej przedmiotem zam6wienia od dnia 01.07.2016r. do dnia
30,06.2017r."



4.2) S 3, ust. 5 - otrzymuje brzmienie:

,,Zamawiaiqcy o6wiadcza, 2e w planie finansowym gminy na rok 2016 na realizacjq niniejszej
umowy mazabezpieczonq kwotg.....,.. zaS Srodki na realizacje umowy w roku 2017
zabezpieczy w planie finansowym na zasadach i w trybie przewidzianym przepisami ustawy o
finansach publicznych"

4.3) zalqczilk nr 1 do wzoru umowy ,,OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA' - otrzymuje brzmienie,
zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na podstawie pkt. 3.1) - 3.3) powyzej.

lll. Dokonuje siq zmiany terminu skladania i otwarcia ofert z 8,06.2016r. na 14.06.2016r oraz zmiany
wysoko6ci wadium z 10.000 zl na 8.000 zl.

lV. W zwiqzku zwlw zmianqdokonuje sig aktualizacji tre5ci SIWZ w nastqpujqcy spos6b:

1) slwz, czq56 Vlll ,,WYMAGANIA DorYczAcE wADluM", pkt 1 - otrzymuje brzmienie:

,,Wykonawca zobowiqzany jest najp62niej do uplywu terminu sktadania ofeft, tj do dnia
14.06.2016r. do godz. 09.45 wnieS1 wadium w wysokoSci: 8.000 zt (slownie: osiem tysigcy
zlotych).'

2) SIWZ, czg56 Xl ,,MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT" - otrzymuje brzmienie:

oznaczona napisem:

W przypadku przeslania ofefty pocztq kurierskq nale?y zaznaczyC na kopercie: ,,OFERTA
PRZETARGOWA - NIE OTWIERAC!'. W pzypadku braku tej informacji zamawiajqcy nie ponosi
odpowiedzialnoSciza np. omylkowe otwarcie ofefty przed wyznaczonym terminem otwarcia.
Koszty zwiqzane z p rzyg otowan iem i zlozen iem oferty pon os i Wykon awca.

Zamknigtq kopertg zawierajqcq ofertq nalezy zlo2yc w Urzqdzie Gminy Sk6zec ul Siedlecka 3
(kancelaria - parter) w terminie do dnia 14.06.2016 r. do godziny 09:45.
Otwdrcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego, w budynku Uzgdu Gminy w Sk6rcu,
ul. Siedlecka 3 (pok6j nr 13) w dniu 14.06.2016 r. o godzinie '10:00.

V. Aktualne brzmienie,,Opisu przedmiotu zam6wienia" stanowi zalqcznik nr 1 do niniejszej zmiany SIWZ.
Aktualne brzmienie ,,Wzoru umowy zzalqcznikarni" stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszej zmiany SIWZ.

Vl. Pozostale zapisy Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) z dnia 30.05.2016r. pozostajq
bezzmian.

Zalqczniki:
1. Opis przedmiotu zam6wienia (zal.10 do SIWZ) - aktualizaga2.06.2016r.
2. Wzor umowy zzalqcznikami (zat.9 do SIWZ)- aktualizacja2.06.2016r.

ZATWI

WC

OFERTA PRZETARGOWA-,,Odbi6r izagospodarowanie odpad6w komunalnych z terenu
Gminy Sk6rzec"

Stanis{aw


