
 

  Orli Staw, dnia 7 lutego 2012 roku 

UA.271.1.5.2012 

       
        
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i sukcesywne 

wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku 
Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych - 
nr ogłoszenia 32698 – 2012 z dnia 02.02.2012 r. 

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

(Zamawiający), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zmienia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

1) pkt 8 IDW – I części SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„8. Termin wykonania zamówienia. 
Termin wykonania zamówienia - do 40 dni od dnia zawarcia umowy - dla dostawy  
i sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2012 roku - dla wymiany  
i wypełnienia elastomerem ogumienia.”; 

2) pkt 14.1 i 14.2 IDW – I części SIWZ otrzymują 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: 

 
 

do dnia  
 

 14 lutego 2012 
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 na „Dostawę i sukcesywne wymiany ogumienia  

w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  

Nie otwierać przed dniem: 14 lutego 2012 r. godz. 10.05”; 
3) pkt 16.1 IDW – I części SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„16. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 
Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków  
 

 
w dniu  

 
14 lutego 2012 

roku 

 
o godz.  

 
10.05 



4) we wzorze  Formularza oferty – załączniku nr 1  pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 40 
dni od dnia zawarcia umowy - dla dostawy i sukcesywnie od dnia zawarcia umowy 
do dnia 31 grudnia 2012 roku - dla wymiany ogumienia i wypełnienia elastomerem 
ogumienia,”; 

5) w pkt. 3.5 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – II części SIWZ wyrazy „nie 
dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą” zastępuje 
się wyrazami „nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 roku od dnia zawarcia umowy  
z Wykonawcą”; 

6) w § 3 w ust. 1 Wzoru umowy – III części SIWZ wyrazy „w terminie 12 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy” zastępuje się wyrazami „w terminie od dnia zawarcia umowy 
do dnia 31 grudnia 2012 roku”. 

 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 
 
 
 

Z poważaniem 
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y 

Zarządu Związku Komunalnego Gmin 
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

/-/ 
Daniel Tylak 


