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Orli Staw, dnia 08.08.2014 r. 

UA.271.1.6.2014 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi 

odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych  

w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych – nr ogłoszenia 165405-2014 z dnia 30.07.2014 r. 

 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu 

(Zamawiający) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) zmienia 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

1) Punkt 8 IDW – I części SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 „8. Termin wykonania zamówienia.  

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie od dnia zawarcia umowy 

do dnia 31 grudnia 2014 roku lub do wyczerpania szacunkowej ilości ścieków 

przemysłowych, z zastrzeżeniem: Zamawiający rozpocznie realizację przedmiotu zamówienia 

po zakończeniu realizacji umowy nr 63/UT/GS/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Zgodnie z  § 1 

ust. 1 umowy nr 63/UT/GS/2013 Zamawiający zlecił, a Wykonawca zobowiązał się do 

świadczenia usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków przemysłowych  

w szacunkowej ilości 5 550 m3. W myśl § 2 ust. 1 ww. umowy realizacja przedmiotu 

zamówienia rozpoczęła się od dnia 1 stycznia 2014 r. i trwać ma do dnia 31 października 

2014 roku lub do wyczerpania szacunkowej ilości ścieków. Zamawiający w celu 

doprecyzowania terminu rozpoczęcie realizacji umowy, która będzie zawarta po 

rozstrzygnięciu niniejszego postępowania, informuje, że od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 

lipca 2014 r. Wykonawca świadczył usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków 

przemysłowych w ilości 4049 m3. Prognozowany termin zawarcia umowy 29 sierpnia 2014 

roku.”, 

2) Punkt 14 IDW – I części SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„14. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

 
1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” - 

sekretariat, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym terminie: 
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do dnia 

 
13 sierpnia 2014 

roku 

 
do godz.  

 
10.00 

 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
 

Oferta w postępowaniu pn. „Świadczenie usługi odbioru, transportu  
i unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym 

zlokalizowanym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”  
  

Nie otwierać przed dniem: 13 sierpnia 2014 r. godz. 10.05 
 

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.”, 
 
 

3) Punkt 16.1. IDW – I części SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 

Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków 

 

 
w dniu  

 
13 sierpnia 2014 

roku 

 
o godz.  

 
10.05 

„ 
 

4) Punkt 1.4 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – II części SIWZ otrzymuje 

brzmienie: 

„1.4 Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie od dnia 

zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2014 roku lub do wyczerpania szacunkowej ilości 

ścieków przemysłowych, z zastrzeżeniem: Zamawiający rozpocznie realizację przedmiotu 

zamówienia po zakończeniu realizacji umowy nr 63/UT/GS/2013 z dnia 31 grudnia 2013 

r., której przedmiot zamówienia i okres trwania został opisany w pkt. 8 IDW – I części 

SIWZ. Prognozowany termin zawarcia umowy 29 sierpnia 2014 roku. Odbiór może 

następować w każdym dniu roboczym (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 

do 17.00. Dopuszcza się odbiór ścieków w innych godzinach, po wcześniejszym 

uzgodnieniu przez  przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wskazanych we wzorze 

umowy – III części SIWZ.”, 
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5) § 2 ust. 1 wzoru umowy – III części SIWZ otrzymuje brzmienie:  

 

„1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie tj. od dnia ……………………. do 

dnia 31 grudnia 2014 roku lub do wyczerpania szacunkowej ilości ścieków, z 

zastrzeżeniem: Zamawiający rozpocznie realizację niniejszej umowy po zakończeniu 

realizacji umowy nr 63/UT/GS/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r., której przedmiot 

zamówienia i okres trwania został opisany w pkt. 8 IDW – I części SIWZ.”. 

 

Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian.  

 

Z poważaniem 

      Przewodniczący Zarządu 

      Związku Komunalnego Gmin 

      „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

      (-) 

        Daniel Tylak 

 

 

 

 


