
Skoroszyce, dnia 21.01.2021 r. 

ZP.271.9.2020.IBK 

ZMIANA treści SIWZ  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoroszyce” 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), niniejszym informuję, że: 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, otrzymuje nazwę 
załącznik nr 7 – opis przedmiotu zamówienia, ponieważ załącznikiem nr 1 do SIWZ jest 
wzór formularza oferty. 

 
2. W SIWZ w pkt IV. Opis przedmiotu zamówienia dopisuje się pkt 14 i 15, który otrzymuje 

brzmienie:  
„14. Szczegółowy zakres prac został opisany w załączniku nr 7 SIWZ – Opis 
przedmiotu zamówienia. 
15. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji 
zadania tj.: czynności wykonywane przez pracowników fizycznych w okresie realizacji 
niniejszego zamówienia, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).” 

 
3. W SIWZ w pkt IX. Warunki udziału w postępowaniu w pkt 2. Ppkt 2) lit a)  

w miejsce:  „(…) co najmniej 1 8000 Mg (…)”  
wpisuje się:  „(…) co najmniej 1800 Mg(…)”. 

 
4. W SIWZ w pkt XXIV. Opis sposobu obliczenia ceny pkt 2. skreśla się: „(…) (odrębnie 

dla: Części 1 i Części 2)”. 
 

5. W załączniku nr 7 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, zmienia się: 
 

1) w rozdziale III. 5 Częstotliwość odbioru odpadów według ustalonego harmonogramu: 
- pkt 1 ppkt 4) bioodpady, otrzymuje nowe brzmienie: 

a) nieruchomość jednorodzinna – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w 
okresie od 1 kwietnia do 31 października a w pozostałym okresie nie rzadziej niż 
jeden raz w miesiącu; 

b) nieruchomości wielorodzinne – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w okresie od 
1 kwietnia do 31 października a w pozostałym okresie nie rzadziej niż dwa razy w 
miesiącu; 

c) nieruchomość niezamieszkała – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w 
okresie od 1 kwietnia do 31 października a w pozostałym okresie nie rzadziej niż 
jeden raz w miesiącu. 
 

     - pkt 1 ppkt 5) zmieszane odpady komunalne, otrzymuje nowe brzmienie: 



a) nieruchomość jednorodzinna – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w 
okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w pozostałym okresie nie rzadziej niż 
jeden raz w miesiącu, 

b) nieruchomości wielorodzinne – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w okresie od 
1 kwietnia do 31 października, a w pozostałym okresie nie rzadziej niż dwa razy w 
miesiącu; 

c) nieruchomość niezamieszkała – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w 
okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w pozostałym okresie nie rzadziej niż 
jeden raz w miesiącu. 
 

6. Zamawiający uzupełnił treść SIWZ o załącznik nr 8 – Wzór umowy, który dostosował do 
zapisów ustawy oraz do ww. zmian treści SIWZ.  
W szczególności dokonano zmian: 
1)   § 2, § 3, § 5, § 10, § 16 - otrzymały one nowe brzmienie,  
2) określając w szczególności: 

a) w § 12 (Obowiązki Zamawiającego) po ust. 2 pkt 4) usuwa się Tabelę 
„Wynagrodzenie wg ceny jednostkowej za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg 
odpadów” oraz Tabelę „Wartość wynagrodzenia – inne koszty z realizacja 
zamówienia”;  
b) w § 13 (Wynagrodzenie) 

 w ust. 1 dopisuje się: Tab. Wynagrodzenie wg ceny jednostkowej za odbiór i 
zagospodarowanie 1 Mg odpadów oraz Tab. Wartość wynagrodzenia – inne 
koszty z realizacja zamówienia,  

 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu ,, Dopuszcza się dokonanie zmiany umowy 
przez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wzrostu cen 
zagospodarowania odpadów w wysokości proporcjonalnej do tej zmiany.’’; 

c) w § 20 (kary umowne) , wykreśla się ust. 3 i ust. 4. 
    W załączeniu do niniejszego pisma załączono zaktualizowany wzór umowy. 

 
3) Zamawiający wprowadza zaktualizowany załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty,  

4) Zamawiający wprowadza zaktualizowany załącznik nr 4 – Wzór wykazu narzędzi, 
wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji 
zamówienia. 

5) W związku z powyższym Zamawiający informuje, że wydłużone zostają terminy 
składania i otwarcia ofert w następujący sposób : 
1)   termin składania ofert upływa w dniu 8 luty 2021 r. o godzinie 10:00; 
2)   otwarcie ofert nastąpi  w dniu 8 luty 2021 r. o godzinie 10:30.  

a. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
b. Niniejszym ulegają zmianie odpowiednio inne terminy tj. początek biegu 

terminu związania ofertą, termin dotyczący wadium oraz oznaczenia 
umieszczone na opakowaniu oferty. 

c. Bieg terminu związania ofertą który wynosi 60 dni, rozpoczyna się wraz z 
upływem nowego terminu składania ofert. Zamawiający zwraca uwagę na 
konieczność uwzględnienia w/w terminu składania ofert przy ustaleniu terminu 
składania wadium w innych formach niż forma pieniężna. 

 
6) Powyższa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
7) W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu. 



8) Przedmiotowa zmiana stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich 
Wykonawców i każdy Wykonawca zobowiązany jest ją uwzględnić w treści 
składanych ofert. 

 

Barbara Dybczak 
             /-/ Wójt Gminy Skoroszyce 

……………………… 
        Zamawiający 

 

Zmianę niniejszą  
zamieszcza się na stronie  
internetowej Zamawiającego  
w dniu 22.01.2021 r.   


