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Orli Staw, dnia 28 listopada 2018 r. 

 

JRP.271.1.2.2018 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja linii 

sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw” prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego ogłoszonego  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - nr 

ogłoszenia 2018/S 200-454079 z dnia 17.10.2018r. 
 

 

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

informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

1) Punkt 12 Instrukcji dla Wykonawców - I części SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„12. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ 

NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

12.1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 

12.2. Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

podane będą wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN według kursu 

średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty z daty zamieszczenia w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania. W 

przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej Narodowy Bank Polski nie ogłasza średniego kursu danej waluty, za 

podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP 

ostatniego dnia przed dniem zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej.”; 

2) Punkt 15.1. i 15.2. Instrukcji dla Wykonawców - I części SIWZ otrzymują następujące 

brzmienie: 

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

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

do dnia 13 grudnia 2018 r. do godz. 12.00 

15.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
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Oferta w postępowaniu pn.  

„Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw”  

Nie otwierać przed dniem: 13 grudnia 2018  r. godz. 12.05”; 

3) Punkt 17.1. Instrukcji dla Wykonawców - I części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

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

Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków 

w dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 12.05 
”. 

 

 

Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Dodatkowo Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zamieszcza informację, 

że dokonał następujących zmian w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.10.2018 r. pod numerem 2018/S 200-454079: 

1) Sekcja II.2.14) Informacje dodatkowe otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

ustawy Pzp. 

2. Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

podane będą wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN według kursu 

średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty z daty zamieszczenia w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania. W 

przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej Narodowy Bank Polski nie ogłasza średniego kursu danej waluty, za podstawę 

przeliczenia przyjmuje się średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP ostatniego dnia 

przed dniem zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”; 

 

2) W sekcji IV.2.2) zmieniono datę na dzień 13.12.2018 r.; 

 
3) W sekcji IV.2.6) zmieniono datę na dzień 10.02.2019 r.; 

 
4) W sekcji IV.2.7) zmieniono datę na dzień 13.12.2018 r.  

              

Z poważaniem 

Przewodniczący Zarządu 

Związku Komunalnego Gmin 

,,Czyste Miasto, Czysta Gmina’’ 

(-) 

Daniel Tylak 


