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Brzeźnio, dn.06.08.2013r.  

 

 

 

 

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 rozdział III Opis przedmiotu Zamówienia, pkt. 1.6.6: Częstotliwość i zasady 

odbioru i wywozu odpadów dopisuje się zdanie: 

 

W wyjątkowych sytuacjach np. awaria sprzętu lub inne zdarzenia losowe, niezależne od 

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów po godz. 20.00. Jednak zastrzeżenie  

o możliwości wystąpienia powyższej sytuacji musi znaleźć się w harmonogramie odbioru 

odpadów, który otrzymają właściciele nieruchomości. 

 

 

2. W siwz rozdział IV, Termin wykonania zamówienia dopisuje się zdanie: 

 

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia tj. dostarczenie pojemników należy wykonywać 

„od dnia podpisania umowy”. Natomiast odbiór odpadów - od dnia 1 października 2013 roku. 

 

 

3. W Rozdziale XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt 1. 

 

w  siwz jest: 

„Do dnia 12 sierpnia 2013 r. (poniedziałek) do godz. 12:00” 

 

w siwz powinno być: 

„Do dnia 14 sierpnia 2013 r. (środa) do godz. 12:00” 
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4. W Rozdziale 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: 12 sierpnia 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: 14 sierpnia 2013 

r. godz. 12:10 

 

 

5. W Rozdziale XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt 4 

 

w siwz jest:  

Miejsce otwarcia ofert: 

(…) dnia 12 sierpnia 2013 r. o godz. 12:10 

 

w siwz powinno być: 

Miejsce otwarcia ofert: 

(…) dnia 14 sierpnia 2013 r. o godz. 12:10 

 

 

 

6. W załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy 

 

jest: 

„obowiązek dostarczenia mieszkańcom uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu odbioru 

odpadów – w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy” 

 

powinno być: 

„obowiązek dostarczenia mieszkańcom uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu odbioru 

odpadów – w ciągu 20 dni od dnia zawarcia umowy” 

 

 

7. W załącznik Nr 7 do SIWZ, Umowa § 7 ust. 2 pkt 3 

 

jest:  

„pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy lub 

w istotny sposób narusza zobowiązania umowne”. 

 

powinno być: 

„pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy lub 
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w istotny sposób narusza zobowiązania umowne - tylko w przypadkach umyślnie 

zawinionych przez Wykonawcę po drugim wezwaniu nastąpi odstąpienie od umowy” 

 

 

 

 

8. W załącznik Nr 7 Umowa § 11 ust. 1 lit. c) Odpowiedzialność odszkodowawcza: 

jest:  

„Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach 

i wysokościach: 

(…) 0,05% za każdy potwierdzony przypadek niedokonania odbioru odpadów z nieruchomości 

zamieszkałej z przyczyn dotyczących Wykonawcy”, 

 

powinno być:  

„Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach 

i wysokościach: 

(…) 0,05% całkowitej ceny brutto ogółem za każdy potwierdzony przypadek niedokonania 

odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałej z przyczyn dotyczących Wykonawcy”, 

 

Przypadek niedokonania odbioru odpadów i wiarygodność mieszkańca Zamawiający będzie 

weryfikował poprzez oświadczenie właściciela nieruchomości o nie dokonaniu odbioru 

odpadów potwierdzone przez właścicieli nieruchomości sąsiednich lub sołtysa. 

 

 

 
 

 

 

 

                Wójt Gminy 

        /-/ mgr Dorota Kubiak 

                          Kierownik Zamawiającego 

 


