Orli Staw, dnia 6 listopada 2020 roku
UA.271.1.13.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi ostatecznego
oczyszczenia ścieków przemysłowych pochodzących z terenu Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w podziale na Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 5 listopada 2020 roku pod nr 606420-N-2020

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu
(Zamawiający), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w następujący sposób:
1. Punkt 11.5. Instrukcji dla Wykonawców - I części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„11.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć
następujące oświadczenia i dokumenty (dotyczy Zadania nr 1, Zadania nr 2, Zadania nr 3):
1) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
2) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z
Wykonawców zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów,
o których mowa w pkt. 11.5.1)-2) IDW dotyczących każdego z nich.”
2. Punkt 14.2 Instrukcji dla Wykonawców - I części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„ 14.2 Korespondencję oznaczoną przynajmniej numerem sprawy (UA.271.1.13.2020):
1) w formie pisemnej należy kierować na adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków;
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2) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej należy kierować wyłącznie na
następujący adres poczty elektronicznej: przetargi@czystemiasto.pl; przesłanie
korespondencji na inny adres poczty elektronicznej należący do Zamawiającego
będzie bezskuteczne;
3) za pośrednictwem faksu należy kierować wyłącznie na następujący numer:
+48 62 7635651.”
Powyższe zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części w jakiej ją
modyfikują stają się jej integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez
zmian.

Z poważaniem
Z up. Z-cy Przewodniczącego Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Z-ca Dyrektora ds. logistyki
i ochrony środowiska
(-)
Justyna Grzelak
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