
 
 

 
 

Krotoszyn, 2016-04-06 
 

Nr sprawy : GOA.271.1.2016   
 

Wykonawcy 
 

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 pn. : 
 

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 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – zgodnie z zapisem pkt. XI.2 
SIWZ zmienia treść SIWZ w zakresie terminów wskazanych w SIWZ. 

Zamawiający informuje, że aby zachować konkurencyjność między regionalnymi 
instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w Regionie, a tym samym 
umożliwić wykonawcom podanie w składanych  ofertach faktycznych cen odpadów 
przyjmowanych do zagospodarowania przez zakłady działające w IX regionie gospodarki 
odpadami komunalnymi przesuwa terminy dla w/w postępowania.  

Powyższe spowodowane jest tym, że przesunięciu uległ termin (planowany 
początkowo na 01.04.2016 r.) otwarcia drugiej - przewidzianej w Planie gospodarki odpadami 
dla woj. wielkopolskiego instalacji do przetwarzania odpadów tj. RZZO w Ostrowie Wlkp.  

Zamawiający otrzymał informację z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. o uzyskaniu przez zakład statusu regionalnej instalacji 
do przetwarzania odpadów komunalnych (Uchwała XVI/452/16 Sejmiku Woj. 
Wielkopolskiego obowiązująca od dn. 13.04.2016 r.) 

Może to mieć duży wpływ na wartość składanych ofert, biorąc pod uwagę fakt, że 
umowy w ramach w/w postępowania mają być zawarte na okres prawie 3 lat. 
 
 

             W związku z powyższym zmianie ulegają terminy wskazane w Specyfikacji Istotnych 
warunków zamówienia : 
 
 

PKT.XII. WADIUM 
 

 Ppkt. 2  
„Za wadium złożone w terminie przyjmuje się uznanie rachunku Zamawiającego lub 
wniesienie go w formie niepieniężnej w oryginale do Głównego Księgowego Związku 
Międzygminnego EKO SIÓDEMKA, pok. Nr 62 -  w terminie do 20.04.2016 r.               
godz. 9.00”. 
 

Pkt. XV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT. 
 

Ppkt.1. 
„Oferty należy składać do dnia 20.04.2016 r. do godz. 9. 00 w siedzibie Związku 
Międzygminnego EKO SIÓDEMKA, budynek Urzędu Miejskiego, ul. Kołłątaja 7,                 
63-700 Krotoszyn, pok. Nr 60”. 
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  Pkt. XVI.  OTWARCIE OFERT. 
 

Ppkt. 2.   
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: 20.04.2016 r. o godz. 930 w budynku Urzędu 
Miejskiego w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, w sali nr 41 /I piętro/. 
 

Proszę o uwzględnienie zmian w przygotowywanej ofercie przetargowej. 
 

Jednocześnie informuję, że dokonano zmiany ogłoszenia o zamówieniu  
(„Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub 
sprostowanie” przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 
06.04.2016 r.)  
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