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PIOŚ.271.12.2015.PW 

 

Dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych  

i niezamieszkałych położonych w obszarze gminy Drawno w 2016 roku 

                

Zmiana treści SIWZ z dnia 24.11.2015 r.  
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza następujące 
zmiany do treści SIWZ:  
 
1. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w rozdz. II pkt. 2 „Zamawiający oceniając:„ w następujący sposób: 
z istniejącego zapisu: 
1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, uzna ten warunek za spełniony przez 
Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty opisane w pkt 7 ppkt od 2 do 3 rozdziału IV, potwierdzające 
spełnianie wymogu podanego w pkt 1 ppkt 1; 
na:  
1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, uzna ten warunek za spełniony przez 
Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty opisane w pkt 6 ppkt od 2 do 3 rozdziału IV, potwierdzające 
spełnianie wymogu podanego w pkt 1 ppkt 1;.  
 
z istniejącego zapisu: 
2) posiadanie wiedzy i doświadczenia, uzna ten warunek za spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży 
oświadczenie o spełnieniu warunku podane w pkt 7 ppkt 1 rozdziału IV; 
na: 
2) posiadanie wiedzy i doświadczenia, uzna ten warunek za spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży 
oświadczenie o spełnieniu warunku podane w pkt 6 ppkt 1 rozdziału IV; 
 
z istniejącego zapisu: 
3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, uzna 
ten warunek za spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie opisane w pkt 7 ppkt 4. w rozdziale 
IV, potwierdzające spełnianie wymogów podanych w pkt 1 ppkt 3; 
na: 
3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, uzna 
ten warunek za spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie opisane w pkt 6 ppkt 4. w rozdziale 
IV, potwierdzające spełnianie wymogów podanych w pkt 1 ppkt 3; 
 
z istniejącego zapisu: 
4) sytuację ekonomiczną i finansową, uzna ten warunek za spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży 
dokumenty opisane w pkt 7 ppkt 5 lub pkt 8 w rozdziale IV, potwierdzające spełnianie wymogu podanego w pkt 1 ppkt 
4. 
na: 
4) sytuację ekonomiczną i finansową, uzna ten warunek za spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży 
dokumenty opisane w pkt 6 ppkt 5 lub pkt 8 w rozdziale IV, potwierdzające spełnianie wymogu podanego w pkt 1 ppkt 
4. 



 

 
2. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w rozdz. IV pkt. 12 „Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:”  
w następujący sposób: 
z istniejącego zapisu: 
1) oferta cenowa zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz; 
na: 
1) oferta cenowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz; 
 
3. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w rozdz. V Wadium w pkt 1 w następujący sposób: 
z istniejącego zapisu: 
„Wadium należy wnieść w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 
10.11.2015 r. do godziny 11:00. Decyduje data i godzina wpływu środków do zamawiającego”. 
na: 
„Wadium należy wnieść w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 
10.12.2015 r. do godziny 11:00. Decyduje data i godzina wpływu środków do zamawiającego”. 
 
4. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w rozdz. VII Forma oferty w pkt 3 w następujący sposób: 
z istniejącego zapisu: 
 „Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz”. 
na: 
„Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz”. 
 
5. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w rozdz. XI Składanie i otwarcie ofert w następujący sposób: 
z istniejącego zapisu: 
„Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Drawnie, ul. Kościelna 3, w sekretariacie urzędu, w terminie do dnia 
10.11.2015 r. do godz. 11:00”. 
na: 
„Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Drawnie, ul. Kościelna 3, w sekretariacie urzędu, w terminie do dnia 
10.12.2015 r. do godz. 11:00”. 
 
z istniejącego zapisu: 
„Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.11.2015 r. o godz. 11:15 w Urzędzie Miejskim w Drawnie, ul. Kościelna 3, w Sali 
posiedzeń (I piętro)”. 
na:  
„Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.12.2015 r. o godz. 11:15 w Urzędzie Miejskim w Drawnie, ul. Kościelna 3, w Sali 
posiedzeń (I piętro)”. 
 
6. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w rozdz. XII Sposób obliczenia ceny oferty w pkt 2. w następujący sposób: 
z istniejącego zapisu: 
„Wykonawca w ofercie cenowej złożonej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia Wykonawca określa: 
1) cenę jednostkową netto za odbiór i transport 1 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 
2) cenę jednostkową netto za odbiór i transport 1 Mg selektywnie zbieranych odpadów komunalnych; 
3) cenę jednostkową netto za odbiór i transport 1 Mg selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji;  
4) cenę jednostkową netto za odbiór i transport 1 Mg odpadów komunalnych wielkogabarytowych;  
5) wartość netto dla poszczególnych rodzajów odpadów wyliczoną jako iloczyn przewidywanej ilości (w Mg) oraz ceny 
jednostkowe netto; 
6) cenę oferty netto stanowiącą sumę wartości netto poszczególnych rodzajów odpadów; 
7) wartość podatku VAT od ceny netto określonej w ppkt 6”; 
8) cenę oferty brutto stanowiącą sumę ceny oferty netto oraz wartości podatku VAT. 
na: 



 

„Wykonawca w ofercie cenowej złożonej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia Wykonawca określa: 
1) cenę jednostkową netto za odbiór i transport 1 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 
2) cenę jednostkową netto za odbiór i transport 1 Mg selektywnie zbieranych odpadów komunalnych; 
3) wartość netto dla poszczególnych rodzajów odpadów wyliczoną jako iloczyn przewidywanej ilości (w Mg) oraz ceny 
jednostkowe netto; 
4) cenę oferty netto stanowiącą sumę wartości netto poszczególnych rodzajów odpadów; 
5) wartość podatku VAT od ceny netto określonej w ppkt 6; 
6) cenę oferty brutto stanowiącą sumę ceny oferty netto oraz wartości podatku VAT. 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  
 
Ww. zmiany wpływają na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 
znajduje się na stronie Zamawiającego www.bip.drawno.pl 
 
 
 
 
   
 Zatwierdził  

                                                            Burmistrz Drawna 
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