
 

 

 

PFiZP.271.2.2015          Stawiszyn, dnia 15.05.2015 roku 

 

 

MODYFIKACJA 1 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

 
Dotyczy: zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

Nr 110908-2015 z dnia 12.05.2015 r. r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy 

 i Miasta Stawiszyn”. 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. z 2013 .  

poz. 907 z późn. zm./  Zamawiający postanawia  zmodyfikować treść SIWZ w następujący sposób: 
 

 

I. Zmienia się zapis pkt. 1.3 rozdz.  V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu    

     dokonywania oceny spełniania tych warunków dotyczący warunku dysponowania 

     odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

 

 

w SIWZ jest: 
 

„Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował następującymi pojazdami:  

 bezpylne z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym z funkcją 

kompaktującą 3x   -  2 szt. 

 przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych - 2 szt. 

 pojazd typu hakowiec lub bramowiec - 1 szt.” 

 

powyższy zapis zmienia się na: 
 

„Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował następującymi pojazdami, spełniającymi normę emisji spalin EURO 5 

 bezpylne z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym z funkcją 

kompaktującą 3x   -  2 szt. 

 przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych - 2 szt. 

 pojazd typu hakowiec lub bramowiec - 1 szt.” 
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II. Zmienia się zapis pkt. 13 rozdz. X  Opis sposobu przygotowania oferty  

dotyczący opakowania oferty 

 

            w SIWZ jest: 
 

„Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać 

następująco: 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina i Miasto Stawiszyn  

OFERTA NA: „Odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn” 

 NIE OTWIERAĆ PRZED 20.05.2015 r. godz. 10:30.  

Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 

treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert” 

 

powyższy zapis zmienia się na: 

 

„Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać 

następująco: 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina i Miasto Stawiszyn  

OFERTA NA: „Odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn” 

 NIE OTWIERAĆ PRZED 25.05.2015 r. godz. 10:30.  

Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 

treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert” 

 

 

III. Zmienia się zapis pkt. 1 rozdz. XI. Miejsce i termin składania ofert. 

 

w SIWZ jest: 

 

„Ofertę przygotowaną zgodnie z w/w wskazówkami należy złożyć w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 20.05.2015 do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w 

Stawiszynie pokój nr 9 (sekretariat).” 

 

powyższy zapis zmienia się na: 
 

„Ofertę przygotowaną zgodnie z w/w wskazówkami należy złożyć w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 25.05.2015 do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w 

Stawiszynie pokój nr 9 (sekretariat).” 

 

IV.   Zmienia się zapis pkt. 1 rozdz. XII. Miejsce, termin i sposób otwarcia ofert 

 

W SIWZ jest: 

 

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.05.2015 r. o godz. 10:30
 
(Urząd Gminy i Miasta w 

Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn - Sala posiedzeń).” 

 

 

 

 



 

 

 powyższy zapis zmienia się na: 

 

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.05.2015 r. o godz. 10:30
 
(Urząd Gminy i Miasta w 

Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn - Sala posiedzeń).” 

 

 

ZAŁĄCZNIKI do SIWZ 

 

 Następstwem powyższych zmian jest zmiana załącznika nr 5 do SIWZ Potencjał 

techniczny. Załącznik ten został uszczegółowiony o dodatkową kolumnę dotyczącą 

numerów rejestracyjnych pojazdów, a także zapis dotyczący spełniania przez wymienione w 

załączniku pojazdy normy emisji spalin EURO 5. 

 

 Zmianie uległ również załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty , gdyż pierwotnie 

podano błędną liczbę  miesięcy świadczenia usługi tj. 12 miesięcy  zamiast 15 miesięcy. 

Termin wykonania zamówienia (tak jak określono w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu) 

to: 01 lipca 2015 r. – 30 września 2016 r. tj. 15 miesiecy. Stosowną informację 

zamieściliśmy w dniu 13.05.2015 r. na stronie internetowej Zamawiającego i w siedzibie 

jego Urzędu na tablicy ogłoszeń. 

Ponadto w załączniku tym, w pkt. I. w wierszu 3  kolumnie 1 tabeli zmieniono zapis 

„Odbieranie odpadów” na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów”, a także poprawiono 

nazwę zadania z „ Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy  

i Miasta Stawiszyn z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” na „Odbiór           

i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach 

zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn”. 

 W załączniku nr 9 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w rozdziale III „Obowiązki 

wykonawcy” w punkcie 3 „Sposób odbioru odpadów komunalnych” podpunkt 8 dodano 

zapis „Wszystkie pojazdy muszą spełniać normę emisji spalin EURO 5”. 

 

Załączniki, w których zmieniły się zapisy (załącznik nr 1, 5 i 9 ) Zamawiający załącza do 

niniejszej Modyfikacji treści SIWZ.  Są to integralne części SIWZ. 

 

 

 

 

Burmistrz Stawiszyna 

/-/ Justyna Urbaniak 
 

 

 

 
 

Załączniki do Modyfikacji 1 SIWZ : 

- załącznik nr 1 Formularz oferty 

- załącznik nr 5 Potencjał techniczny 

- załącznik nr 9 SOPZ 
 

 


