Chodzież, dnia 18.06.2020r..

Nr UE-ZP.271.4.2020

MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1834), zawiadamiam, że została zmodyfikowana
Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznik Nr 1 do SIWZ
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej
w Chodzieży w okresie od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.” - Nr
referencyjny: UE-ZP.271.4.2020.
Z uwagi na obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w:
- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na str. 18 dodaje się pkt. 13 o następującym
brzmieniu:
„13. Wykonawca musi wskazać w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ instalacje do
których będzie przekazywać odbierane odpady komunalne (należy podać nazwę instalacji oraz
adres).”
- w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Instalacje do których będziemy przekazywać odbierane odpady komunalne (należy podać
nazwę instalacji oraz adres):
Frakcja
Niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne (kod odpadu 20 03 01),
Odpady opakowaniowe z metali, tworzyw
sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe (kody 150101, 150102,
150104, 150105, 150106),
Odpady segregowane – szkło (kod 150107,
200102),
Odpady segregowane – papier i tektura
(kod 150101, 200101 ),
Bioodpady stanowiące odpady komunalne
(kod 200108),
Odpady niebezpieczne – przeterminowane leki
(kody 200131, 200132),
Odpady komunalne obejmujące: zużyty sprzęt

Nazwa i adres instalacji

elektryczny, i elektroniczny, chemikalia (np.
farby, lakiery, środki ochrony roślin), zużyte
akumulatory, ogniwa i baterie, opony, meble i
inne odpady wielkogabarytowe (kody 200127,
200128, 200136, 200135, 200133, 200134,
200128, 200123, 200129, 200130, 200307,
160604 160103, 150110*, ),
Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące
z drobnych prac remontowych na które nie są
wymagane decyzje organu budowlanego np.
pozwolenia na budowę lub forma zgłoszenia
prac budowlanych (kod 170101, 170102,
170103, 170504, 170107, 170180, 170201,
170904, 200137, 200138),
Odpady niekwalifikujące się do odpadów
medycznych powstałe w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności igieł i strzykawek, (ex 200199),
W „Formularzu ofertowym” – załącznik nr 1 do SIWZ, dotychczasowy:
- pkt. 11 otrzymuje numerację pkt. 12,
- pkt. 12 otrzymuje numerację pkt. 13,
- pkt. 13 otrzymuje numerację pkt. 14,
- pkt. 14 otrzymuje numerację pkt. 15,
W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.
W rozdziale XI pkt. 1 i 2 na stronie 40 otrzymuje brzmienie:
„ XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu : do dnia
26.06.2020 do godz. 10:00,
2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego tj:
Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Ignacego, Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież –
sala 205, w dniu 26.06.2020 o godz. 10:30.”
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

J.S.

