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Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 18.08.2020r. 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chotcza w latach 2021 - 2022”  

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach 

może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianą treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej. 

 

 

W dniu 20. 08.2020r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. W 

związku z tym Zamawiający informuje, że przedłuża termin składana ofert do dnia 31. 08. 

2020r. godz. 10:00. 

 

W związku z powyższym, zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ  w brzmieniu j. n.: 

 

1) Dział 11 pkt 11. 5. 2 otrzymuje brzmienie: 

 Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) – w przypadku składania oferty przez podmioty 

występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich 

wykonawców składających ofertę wspólną wraz z ceną za 1 Mg zawierającą wszystkie 

koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z niniejszej SIWZ, jak 

również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

 

2) Dział 12 pkt otrzymuje brzmienie: 

pkt. 12. 1 Oferty należy składać Zamawiającemu na adres: Urząd Gminy Chotcza, Chotcza – 

Józefów 60, 27-312 Chotcza, pok. Nr 6 (sekretariat) w terminie do dnia 31.08.2020 roku, 

godz. 10:00. 

pkt. 12. 2 Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Chotcza, Chotcza – Józefów 60, 27-312 

Chotcza, pok. Nr 12 (sala konferencyjna) w dniu 31.08.2020 roku, godz. 10.15. 

 

3) Dział 13 pkt 13. 1  otrzymuje brzmienie: 



Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie łączne wynagrodzenie za 1 Mg 

za realizację przedmiotu zamówienia w skali 24 miesiąca, podając ją w zapisie liczbowym 

i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki 

poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza). Cena 

oferty stanowić będzie wynik kalkulacji własnej Wykonawcy we wszystkich branżach 

dokonanej na podstawie dokumentacji przetargowej. Cena oferty musi zawierać wszystkie 

koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z niniejszej SIWZ, jak również w 

niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany 

w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących 

wykonywania usługi  i kosztów z tym związanych. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, 

Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania usługi.  

 

4) Załącznik nr 1  - Nowy wzór formularza ofertowego 

5) Załącznik nr 4 – Nowy wzór projektu umowy  

 

 

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje be zmian. 

W/w zmiany poradzą do zmiany  treści ogłoszenia  na w/w postępowanie nr  575497-N-2020 

z dnia 18.08.2020r. 

 

 

 

       Wójt Gminy Chotcza 

        

        /i/ Janusz Witczak 


