
Pęczniew, dnia 10.11.2020 r. 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pęczniew, od właścicieli 

nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, od właścicieli innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część 

roku, położonych na terenie gminy Pęczniew”. 

  

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych 

przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia 

na stronie internetowej. 

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, treści ogłoszenia oraz treści 

załączników nr 2 i nr 3 do SIWZ w zakresie wskazanym poniżej, ponadto w związku                                 

z wprowadzonymi zmianami przedłuża się termin składania ofert do 16.11.2020 r. godz. 

10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców: 

 

ZMIANY TREŚCI SIWZ: 

1)      pkt XVII.9 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

XVII.9 „Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i 

oznakować w następujący sposób:  

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: ,, Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych: od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy 

Pęczniew, od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, od 

właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 

wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Pęczniew”. 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM : 16.11.2020 r. godz. 10:00”. 

 

2)      pkt XVIII.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

XVIII.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  

Urząd Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12; 99-235 Pęczniew  

(sekretariat)  

i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XVII SIWZ.  

w terminie do dnia 16.11.2020 r. godz. 10:00”. 

 



3)      pkt. XVIII.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

        XVIII.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  

Urząd Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12; 99-235 Pęczniew  

(sala konferencyjna – I piętro)  

w dniu 16.11.2020 r. godz. 10:10 

 

ZMIANY TREŚCI ZAŁĄCZNIKA nr 2 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY: 

a) Str. 3 pkt. IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY ust. 1, pkt. 10) załącznika nr 2 – formularz 

ofertowy - (Tabela):   

- dodano wiersz 15 - Odpady niebezpieczne; 

b) Str. 6 FORMULARZ CENOWY 1 (od mieszkańców) - tabela: 

- wstawiono wiersz 8 MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE 

c) Str. 7 FORMULARZ CENOWY 2 (od właścicieli nieruchomości na których znajdują się 

domki letniskowe) – tabela:  

- wstawiono wiersz 8 MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE 

 

ZMIANY TREŚCI ZAŁĄCZNIKA nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY: 

1) §  14. ust.1 pkt. 1  umowy otrzymuje brzmienie: 

1) zgodnie z Formularzem cenowym nr 1 (dla mieszkańców): 

Lp. Rodzaj odpadu 

Cena jednostkowa za 1 

Mg odebranych odpadów 

(zł. brutto) 

Cena jednostkowa za 

1 Mg 

zagospodarowania 

odpadów (zł. brutto) 

1 Zmieszane odpady komunalne   

2 Papier i tektura   

3 
Metal, tworzywa sztuczne i 

opakowania wielomateriałowe 
  

4 Szkło   

5 Bioodpady    

6 Przeterminowane leki    

7 Zużyte baterie i akumulatory   

8 
Meble i inne odpady 

wielkogabarytowe 
  



 

2) § 14. ust.1 pkt. 2 umowy otrzymuje brzmienie: 

 

2) zgodnie z Formularzem cenowym nr 2 (od właścicieli nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe): 

Lp. Rodzaj odpadu 

Cena jednostkowa za 1 

Mg odebranych odpadów 

(zł. brutto) 

Cena jednostkowa za 

1 Mg 

zagospodarowania 

odpadów (zł. brutto) 

1 Zmieszane odpady komunalne   

2 Papier i tektura   

3 
Metal, tworzywa sztuczne i 

opakowania wielomateriałowe 
  

4 Szkło   

5 Bioodpady    

6 Przeterminowane leki    

7 Zużyte baterie i akumulatory   

8 
Meble i inne odpady 

wielkogabarytowe 
  

 

 

W związku z powyższym konieczne było wprowadzenie zmian do powyższego 

ogłoszenia poprzez wskazanie terminu składania ofert. Zamawiający zmiany treści oraz 

załączników do SIWZ, ogłoszenia dokonał w dniu 10.11.2020 roku, wydłużając jednocześnie 

wskazany pierwotnie w SIWZ termin składania ofert – ogłoszenie nr 605856-N-2020 z dnia 

2020-11-03 r. 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem postanowień SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu 

publicznym, oferty należy składać do dnia 16.11.2020 roku do godz. 10:00. 

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.  

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia na w/w postępowanie nr 605856-

N-2020 z dnia 2020-11-03 r. 

   

Wójt Gminy 

/-/ Marcin Janiak 


