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INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN WPROWADZONYCH W TREŚCI SIWZ  
 
 

Dotyczy: Zamówienia publicznego pn. ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych na terenie gminy Strzeleczki w 2017 roku” 
 
 

 
 Na podstawie art. 38 ust.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm)  
 
1. W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza się następujące 

zmiany: 
 

1) Dział XII SIWZ Składanie i otwarcie ofert otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat Urzędu Gminy Strzeleczki, 
Rynek 4, do dnia 8 grudnia 2016r. do godz.10.00. 
 
Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową jednak bezwarunkowo decyduje data i godzina 
dostarczenia (wpisane na potwierdzeniu odbioru) przesyłki (oferty) do pokoju wskazanego 
wyżej. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone 
Wykonawcom niezwłocznie bez otwierania. 
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Strzeleczki, Rynek 4, budynek A, I piętro - sala narad, 
w dniu 8 grudnia 2016r. o godz.10.20. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom 
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji.  
 
Podczas otwarcia ofert Zamawiający przekazuje następujące informacje: nazwy i adresy 
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia okresu 
gwarancji lub rękojmii oraz warunków płatności zawartych w ofertach. 
 

2) W Dziale III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ust.2 pkt 15 otrzymuje nowe 
następujące brzmienie: 

1) Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki  
w odpowiednich kolorach: 
- brązowym, z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające biodegradacji, 

popiół 
- czarnym, ciemnoszarym lub metalicznym z przeznaczeniem  

na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 
- zielonym, z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe, 
- -  żółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. „suche”), 
- - niebieskim z przeznaczeniem na papier, 

 

3) W dziale XX SIWZ Wymagania dotyczące zatrudnienia, ust.2 otrzymuje nowe 
następujące brzmienie: 

 



2.  Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w 
zakresie kontroli tego zatrudnienia zawiera załącznik do specyfikacji (wzór umowy) tj.:  

1) Wykonawca przed rozpoczęciem usługi, nie później niż w dniu rozpoczęcia 
usługi zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu listę pracowników 
określającą ich ilość oraz zakres wykonywanych czynności, bez ujawniania ich 
danych osobowych, którzy będą wykonywali czynności związane odbiorem 
odpadów wymienionych  powyżej,. 

4) W Dziale XXI SIWZ Podwykonawstwo skreśla się ust.1. 

 

3. W treści projektu umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ wprowadza się 
następujące zmiany:   
 
1)  § 4 ust 1 umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie od dnia 01.01.2017r. 
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