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WIŚR.271 .L4.2020

Bartniczka |9.1 1,2020r.

Zmiana § p e cyfi kacj i istotnych warunków zam ówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4r. - Prawo zamówień
Publicznych (Dz. a. z 20I9r poz, I843z pó^. zm.) Zamawiający wprowadza zmianę w tręści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonego w trybie ptzetargu nieograniczonego na zadania p,n. ,,Odbiór i
zagospodarowanie staĘch odpadów komunalnych pochodzących
z nieruchomości zamieszkaĘchz terenu Gminy Bartniczkaw 202l roku''

Dokonuje się zmiany zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

1. Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia

L W rozdziale IV punkt 5 dokonuje się uzupełnienia zapisów o treść:

PuŃt Selektywnej Zbiórki Odpadów wyposazony jest w:

kontenery na odpady komunalne l100 l - w kolorachczamy,zielony, żóW iniebieski-
pojemniki na odpady medyczne, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, orazodpady
niebezpieczne.
Zamawiający wymaga doposżenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe o pojemności od 3-5 m3, oraz kontener na
odpady wielkogabarytowe o pojemności od 3-7 m3,

2.W rozdziale V punkt 4) dokonuje się uzupełnięnia zapisów o treść:

Zamawiaj ący dopuszc za mo żliw ość do starczenia harmono gramów o dbi oru odpadów
zawierających informacje na nt. segregacji odpadów.

3.W rozdziale V puŃt 15 otrzymuje tręść:

,,Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji (nieodebrarie z nieruchomości
odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.)
w przeciągu 96 godzin od otrzymaniazawiadomienia e-mailem lub telefonicznie od
zamawtającego. Wykonanie reklamacji należy nięzwłocznie potwierdzić e-mai|ęm lub
telefoniczn ie Zamawiającemu".

4,W rozdziale IX Zamawiający dodaje punkt 9awbrzmieniu: ,, Dokumentacja o której
mowa w rozdziale IX pkt 9 SIWZ, będzie udostępniananawyrńne żądanie Zanańającęgo",

5. Zamawtający dodaje w § 3 projektu umowy stanowiącej zńączniknr 4 do SIWZ punktu
13a w brzmieniu: ,, Dokumentacja o której mowa §3 pkt 13, będzie udostępniananawyraźne
żądanie Z arnaw iaj ąc e go " .



6. Zamavłiający dokonuje wylaeślenia zrozdzińulX pkt 6 zapisu w brzmieniu,,Wykonawca
zobowiązany będzie do dostarczenia Zamańającemu dokumęntów potwierdzających
recykling (DPR) dotyczących odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia,
którę muszą jednoznacznie potwietdzaó, ze odpady pochodzą z teręnu Gminy Bartniczka"

7, Zamawiający dokonuje wykreślenia z §3 projektu umowy stanowiącej zńączniknr 4 do
S IWZ puŃtu 12 w brzmieniu,,Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia
Zamawiającemu dokumentów potwierdzającychrecykling (DPR) dotyczących odpadów
komunalnych będących przedmiotem zamówienia, które muszą jednoznacznie potwierdzaó,
że odpady pochodzą z terenu Gminy Bartniczka",

2.Rozdział X SIWZ
1, w punkcie 10.14

W opisie zamkniętej koperty dokonuje się zmiany terminu otwarcia ofert
nie otwierać przed dniem 30.11.2020r. godz. 10.15"

3. Rozdział XI SIWZ
l. W punkcię 11.1

Termin składania ofert up§rva dnia: 30 listopada 2020r. do godz. 10.00

2. W punkcie l1.4.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2020t. o godz. l0.15 w siedzibie Gminy Bartniczka ul.
Brodnicka 8,87-32l Bartniczka w pokoju nr 5 - sala posiedzeń.

W pozostałym zapisie Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmieniona.
Uwzględniając treść art. 38 ust. 4 i ust. 6 w związku z art. 12a ustawy Prawo zamówień
publicznych niniejsza zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień publicznych.


