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Brzeźnio, dn.24.05.2013r.  

 

 

 

 

Modyfikacja treści SIWZ  

 

 

Dotyczy:  

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z TERENU 

GMINY BRZEŹNIO 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Brzeźnio  informuje, że w treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia dokonuje się następujących zmian:  

 

 

1. W siwz III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 1.5.3 dopisuje się zdanie: 

 

W sytuacji, kiedy osoba dostarczająca pojemniki nie zastanie właściciela nieruchomości 

zobowiązana jest 2–krotne ponowić próbę dostarczenia pojemników. Zamawiający zastrzega 

prawo skontrolowania powyższej sytuacji przez osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy. 

 

 

2. W siwz III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 1.6.3 dopisuje się zdanie: 

 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie harmonogramów półrocznych wg niżej określonych 

terminów: 

 do dnia 30.06.2013r. na okres od 01.07.2013 do dnia 31.12.2013 oraz 

 do dnia 20.12.2014r. na okres od 01.01.2014 do dnia 30.06.2014. 

 

 

3. W siwz punkt 1.8. 5): 

 

W siwz jest: 

 „5) jako załączniki do faktury kwartalnej wykonawca załączy karty przekazania odpadów 

uwzględniające datę, kod, rodzaj, wagę przekazanych odpadów komunalnych do RIPOK. Karty 

przekazania odpadów, o których mowa w zdaniu poprzednim muszą jednoznacznie stwierdzać, 

że odpady pochodzą z terenu gminy Brzeźnio”. 

 

W siwz powinno być: 

„5) jako załączniki do faktury kwartalnej wykonawca załączy karty przekazania odpadów 

uwzględniające datę, kod, rodzaj, wagę przekazanych odpadów komunalnych. Karty 

przekazania odpadów, o których mowa w zdaniu poprzednim muszą jednoznacznie stwierdzać, 

że odpady pochodzą z terenu gminy Brzeźnio”. 
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4. W XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt 1. 

W siwz jest: 

„do dnia 27.05.2013 r. do godz. 12:00” 

 

W siwz powinno być: 

„do dnia 29.05.2013 r. do godz. 12:00” 

 

5. W XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt 2. 

W siwz jest: 

Oferta w przetargu na: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BRZEŹNIO, nie otwierać przed: 27.05.2013 r. 

godz. 12:10 

 

W siwz powinno być: 

Oferta w przetargu na: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BRZEŹNIO, nie otwierać przed: 29.05.2013 r. 

godz. 12:10 

 

6. We wzorze umowie § 11. 1a Odpowiedzialność odszkodowawcza 

W siwz jest: 

0,2 %  wynagrodzenia umownego brutto określonego za każdy dzień zwłoki: 

- w wyposażeniu każdego miejsca gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki 

określone w SIWZ,  

 

 

W siwz powinno być: 

 

0,2 %  wynagrodzenia umownego brutto określonego za każdy dzień zwłoki: 

- w wyposażeniu każdego miejsca gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki 

określone w SIWZ,  

Kara umowna o której mowa wyżej nie dotyczy sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości odmawia 

odbioru pojemników lub w przypadku nieobecności właściciela nieruchomości. 

 

7. W załączniku nr 7 umowa §6. Obowiązki Wykonawcy usuwa się zapis: 

„10) zwiększenia na polecenie Zamawiającego częstotliwości odbierania odpadów komunalnych 

w zabudowie wielorodzinnej” 

 

 

 

 

                Wójt Gminy 

            /-/ mgr Dorota Kubiak 

        Kierownik Zamawiającego 


