Baboszewo, 17.12.2017r.
Znak sprawy: OAiZP.271.1.15.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu Gminy Baboszewo”
Zmiana treści SIWZ nr 1
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2017.poz. 1579) Zamawiający – Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A 09-130
Baboszewo, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący
sposób:
1. W SIWZ pkt 8 Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru ofert ppkt. 8 .6 jest:
„8.6. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie będzie stosował art. 24aa ust. 1 uPzp.
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą wszystkich
dokumentów Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający w pierwszej
kolejności dokona badania ofert w celu ustalenia, czy złożona oferta nie podlega odrzuceniu
na podstawie art. 89 ust. 1 Pzp, a następnie dokona oceny ofert w oparciu o opis kryteriów
oraz ich wagi i sposobu oceny ofert, określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Po dokonaniu oceny ofert zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp przed
udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak
podstaw wykluczenia.”
PO ZMIANIE POWINNO BYĆ:
„8.6. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie będzie stosował art. 24aa ust. 1 uPzp.
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą wszystkich
dokumentów”.

2. W SIWZ pkt 15.1 D. Aspekt środowiskowy jest:
„a) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Aspekt środowiskowy”
Aspekt środowiskowy świadczenia usługi, jest badany poprzez wpływ jej realizacji na
środowisko naturalne. Ocenie będzie poddana emisja spalin pojazdów przystosowanych do
odbierania odpadów komunalnych o których mowa w pkt.5.333 ppkt 2b SIWZ, za pomocą
których Wykonawca będzie realizował zamówienie. Informację o liczbie pojazdów
spełniających normę emisji spalin min. EURO 5 przedstawia w pkt 6 formularza oferty.
Dodatkowo Wykonawca wpisuję normę emisji spalin w wykazie pojazdów - wzór zał. nr 7 do
SIWZ.”
PO ZMIANIE POWINNO BYĆ:

„b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Aspekt środowiskowy”

Aspekt środowiskowy świadczenia usługi, jest badany poprzez wpływ jej realizacji na
środowisko naturalne. Ocenie będzie poddana emisja spalin pojazdów przystosowanych do
odbierania odpadów komunalnych o których mowa w pkt.5.3.3 ppkt 2)a) SIWZ, za pomocą
których Wykonawca będzie realizował zamówienie. Informację o liczbie pojazdów
spełniających normę emisji spalin min. EURO 5 przedstawia w pkt 7 formularza oferty.
Dodatkowo Wykonawca wpisuję normę emisji spalin w wykazie pojazdów - wzór zał. nr 7 do
SIWZ.”

3. W załączniku nr 10 do SIWZ – wzorze umowy jest:
„§ 7 ust 5. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kontynuacji
ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo odstąpić od
umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia o powyższym informacji i
naliczyć karę umowną, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 umowy”
PO ZMIANIE POWINNO BYĆ:
„§ 7 ust.5. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kontynuacji
ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo odstąpić od
umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia o powyższym informacji i
naliczyć karę umowną, o której mowa w § 11 ust.2 pkt 1) umowy”

4. W załączniku nr 10 do SIWZ – wzorze umowy jest:
„§ 10 ust.4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 płatne będzie po zakończeniu danego
miesiąca na podstawie prawidłowo wystawionej faktury wraz z kartami rozliczeniowymi i
innymi dokumentami określonymi w ust.2, zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W
przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego dokumentów określonych w ust.2
Wykonawca podejmuje czynności określone w §7 ust.4”
PO ZMIANIE POWINNO BYĆ:

„§ 10 ust.4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 płatne będzie po zakończeniu danego
miesiąca na podstawie prawidłowo wystawionej faktury wraz z kartami rozliczeniowymi i
innymi dokumentami określonymi w ust.2, zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W
przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego dokumentów określonych w ust.2
faktura nie zostanie opłacona”
5. W SIWZ pkt 28. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść dodaje się
załącznik nr 12 – stanowiący zmianę treści SIWZ.

Dokonaną w ten sposób zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej www.bip.gminababoszewo.pl - na
której udostępniana jest specyfikacja.
Wprowadzoną zmianę treści SIWZ należy uwzględnić w złożonej ofercie.
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