
 

 

 

 

 

 

Krotoszyn, 2013-07-24 

 

Nr sprawy : 17/5/13 

W y k o n a w c y 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progów 

określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 PZP w trybie przetargu 

nieograniczonego na : 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości gmin Związku Międzygminnego  „EKO SIÓDEMKA” 

 

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

publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający dokonuje 

następującej zmiany treści siwz : 

 

Zmianie ulega Zał. nr 6a-e – „Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń 

technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia” 

Zmiana dotyczy następującego zapisu w tabeli : 

Jest : „baza magazynowo – transportowa na terenie Związku”, 

Winno być :”baza magazynowo-transportowa usytuowana w gminie, z której terenu 

Wykonawca odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej 

gminy”. 

Zmiana powyższa wynika z omyłkowego zapisu w przygotowanych formularzach dla 

Wykonawcy.  

W ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ pkt. IX.A.4 w opisie warunków zamówienia 

dotyczącym dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający wymagał 

m.in., by Wykonawca dysponował : 

„bazą magazynowo-transportową usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady, 

lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy. Baza powinna być usytuowana 

na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny oraz spełniać wszystkie wymagania, 

zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122)”. 

 Proszę o uwzględnienie wszystkich zmian treści SIWZ w przygotowywanej ofercie 

przetargowej.  

 Nie ulegają zmianie terminy składania i otwarcia ofert. 

 

Załączniki : 

1. Poprawione Zał. nr 6a-e 
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