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Orli Staw, dnia 24 lutego 2016 r. 

UA.271.1.4.2016                                                                           

         

 

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

w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków – Zadanie nr 1 

oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się 

przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98 – 200 Sieradz – Zadanie nr 2” prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych – nr ogłoszenia  38200 - 2016 z dnia 19.02.2016 r. 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zmienia się treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

1) w pkt. 5.1.2) IDW – I części SIWZ dodaje się zapis w brzmieniu: „Wykonawca może 

polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne (tj. w 

oryginale lub poświadczone notarialnie) zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.  

           Pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa powyżej powinno wyrażać  

w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się  

o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas 

udzielenia, a także inne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.”; 

2) pkt 9.2. IDW – I części SIWZ otrzymuje brzmienie: 

              „2. Termin składania ofert: do dnia 1 marca 2016 roku, do godz. 10:00”; 

3)         pkt 9.6. IDW – I części SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„6. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania i opisać następująco: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

 „Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2,  

62 – 834 Ceków – dotyczy Zadania nr 1  

oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. 

Dzigorzewskiej 4, 98 – 200 Sieradz – dotyczy Zadania nr 2”  

Nie otwierać przed dniem 1 marca 2016 roku, godz. 10:05”; 
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4) pkt 11.2. IDW – I części SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 marca 2016 roku o godz. 10:05 w Zakładzie 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 
Ceków.”. 

 

Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian.  

 

 

     
  Z poważaniem 

             Przewodniczący Zarządu  

           Związku Komunalnego Gmin 

         „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

          (-) 

              Daniel Tylak 
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