
 
RIG.271.8.2017                                                                  Skórzec, dnia 5 czerwca 2017 roku 
 
 

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 

na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skórzec“ 
  
 
 
Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164, z poźn. 
zm.) Zamawiający dokonuje zmiany w SIWZ w następujący sposób: 
 
 
I. W części V SIWZ „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY 

WYKLUCZENIA” –  w ust. 1 pkt 2.3.1) otrzymuje brzmienie: 
 
„posiada doświadczenie zawodowe, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał 
lub należycie wykonuje przynajmniej 2 usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, każda o 
wielkości nie mniejszej niż 400 Mg/rok. 
Zarówno w przypadku usługi zakończonej jak i usługi będącej w trakcie realizacji, okres już 
zrealizowanych świadczeń musi obejmować co najmniej 12 miesięcy.”  
 
II. W części VI SIWZ „WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA” -  w ust. 3 litera a) otrzymuje brzmienie: 
 

„wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert” 
 
III. W części VII SIWZ „INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI” – w ust. 
5 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

 
„Pani Joanna Śledź, tel.: 25-631-28-96 - udzielanie informacji dotyczących strony merytorycznej 
(technicznej) przedmiotu zamówienia” 
 
IV. Część XII SIWZ „OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY” otrzymuje brzmienie: 

 
„1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę ryczałtową wartość brutto (z VAT) w złotych, zwaną 

dalej „ceną”. Cena musi zawierać podatek VAT oraz ewentualne upusty i rabaty. Wysokość stawki 
podatku VAT wynika z przepisów o podatku od towarów i usług. Cena podana w ofercie powinna 
obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy niezbędne do 
zrealizowania zadania, wynikające wprost z SIWZ jak również w niej nie ujęte a niezbędne do 
realizacji zadania oraz wszystkie podatki. 

2. Całkowitą cenę wykonania zamówienia należy obliczyć mnożąc liczbę miesięcy wykonywania 



zamówienia (18) przez oferowane wynagrodzenie miesięczne brutto. 
1. Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, musi być podana 

w PLN liczbowo i słownie. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych 
polskich.” 
 

V. Załącznik nr 1 do SIWZ „FORMULARZ OFERTOWY” – otrzymuje brzmienie, zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do niniejszej zmiany SIWZ. 
 

VI. Załącznik nr 1 (opis przedmiotu zamówienia) do WZORU UMOWY stanowiącej załącznik nr 8 do 
SIWZ – otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej zmiany SIWZ. 

 
VII. Pozostałe zapisy SIWZ z dnia 30.05.2017r. pozostają bez zmian. 

 
3. Załączniki: 

 
1) Formularz ofertowy – aktualizacja 
2) Wzór umowy - aktualizacja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZATWIERDZIŁ : 
        Wójt 
          (-) 
 
Stanisław Kaliński 


