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Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Gmina Marcinowice Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Juliana Tuwima 2

Miejscowość:  Marcinowice Kod pocztowy:  58-124 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Urząd Gminy Marcinowice Tel.: +49 748585226

Osoba do kontaktów:  Ewa Fiedler-Łeńska

E-mail:  gmina@marcinowice.pl Faks:  +49 748585231

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://bip.marcinowice.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice
oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Marcinowicach od 01.07.2017 r. do
31.12.2019 r

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, a także nieruchomości mieszanych, położonych na obszarze
Gminy Marcinowice. W okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2019 r. Szczegółowy zakres zamówienia opisano w
SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90500000  
Dodatkowe przedmioty 90511000  
 90512000  
 90513100  
 90514000  
 90533000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
OR.271.3.271

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_GminaMarcinowice
Dane referencyjne ogłoszenia:   2017-057183   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 085-166922  z dnia:  03/05/2017  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
28/04/2017  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
przez instytucję zamawiającą:

Zamiast:
Świadczenie usług w zakresie
odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych z terenu
Gminy Marcinowice oraz z
Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w Marcinowicach od 1.7.2017 r. do
31.12.2019 r.

Powinno być:
Świadczenie usług w zakresie
odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych z terenu
Gminy Marcinowice oraz z
Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w Marcinowicach od 1.8.2017 r. do
30.01.2020 r.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu

Zamiast:
Przedmiotem zamówienia są
usługi odbioru, transportu i
zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, od
właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady, a także
nieruchomości mieszanych,
położonych na obszarze Gminy
Marcinowice. W okresie od 1.7.2017
r. do 31.12.2019 r. Szczegółowy
zakres zamówienia opisano w SIWZ.

Powinno być:
Przedmiotem zamówienia są
usługi odbioru, transportu i
zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, od
właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady, a także
nieruchomości mieszanych,
położonych na obszarze Gminy
Marcinowice w okresie od 1.8.2017
r. do 30.01.2020 r. Szczegółowy
zakres zamówienia opisano w SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:
Rozpoczęcie 1.7.2017. Zakończenie
31.12.2019

Powinno być:
Rozpoczęcie 1.8.2017. Zakończenie
30.01.2020
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II.3) Czas trwania zamówienia lub
termin realizacji

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

Zamiast:

2) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej – Wykonawca wykaże,
że:
a) jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia w wysokości nie niższej
niż 500 000 PLN (słownie: pięćset
tysięcy złotych);
b) Wykonawca winien wykazać
brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24
Pzp;
c) w przypadku składania oferty
przez Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia
warunki wymienione w ppkt a)
Wykonawcy mogą spełniać łącznie,
a warunek, o którym mowa w ppkt e)
musi spełniać każdy z uczestników
konsorcjum;
d) potwierdzeniem spełnienia
warunków będzie złożenie
dokumentów i oświadczeń, o
których mowa w pkt 8 SIWZ. Z
treści złożonych dokumentów musi
wynikać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu;
e) Zamawiający dokona oceny
spełnienia wymaganych warunków
udziału w postępowaniu na
podstawie złożonych do oferty
dokumentów i oświadczeń.
Niespełnienie chociażby jednego
z warunku postawionego w
niniejszej SIWZ skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
f) Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w

Powinno być:

2) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej – Wykonawca wykaże,
że:
a) Wykonawca winien wykazać
brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24
Pzp;
b) w przypadku składania oferty
przez Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia
warunki wymienione w ppkt a)
Wykonawcy mogą spełniać łącznie,
a warunek, o którym mowa w ppkt e)
musi spełniać każdy z uczestników
konsorcjum;
c) potwierdzeniem spełnienia
warunków będzie złożenie
dokumentów i oświadczeń, o
których mowa w pkt 8 SIWZ. Z
treści złożonych dokumentów musi
wynikać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu;
d) Zamawiający dokona oceny
spełnienia wymaganych warunków
udziału w postępowaniu na
podstawie złożonych do oferty
dokumentów i oświadczeń.
Niespełnienie chociażby jednego
z warunku postawionego w
niniejszej SIWZ skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
e) Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zobowiązanie musi wskazywać
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szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zobowiązanie musi wskazywać
przekazane zasoby (rodzaj i ilość,
wskazywać okres na jaki zostają
przekazane oraz formę stosunków
prawnych łączących Wykonawcę z
tymi podmiotami wraz z załączeniem
stosownej umowy/porozumienia).

przekazane zasoby (rodzaj i ilość,
wskazywać okres na jaki zostają
przekazane oraz formę stosunków
prawnych łączących Wykonawcę z
tymi podmiotami wraz z załączeniem
stosownej umowy/porozumienia).

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

Zamiast:

3) zdolności technicznej lub
zawodowej – Wykonawca wykaże,
że:
a) w okresie trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie,
wykonał lub wykonuje jedną usługę,
polegającą na odbiorze od właścicieli
nieruchomości co najmniej 5000 Mg
odpadów w ciągu roku,

Powinno być:

3) zdolności technicznej lub
zawodowej – Wykonawca wykaże,
że:
a) w okresie trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie,
wykonał lub wykonuje jedną usługę,
polegającą na odbiorze od właścicieli
nieruchomości co najmniej 1500 Mg
odpadów w ciągu roku,

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i
finansowa

Zamiast:

2) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej – Wykonawca wykaże,
że:
a) jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia w wysokości nie niższej
niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset
tysięcy złotych);
b) Wykonawca winien wykazać
brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24
Pzp;
c) w przypadku składania oferty
przez Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia
warunki wymienione w ppkt a)
Wykonawcy mogą spełniać łącznie,
a warunek, o którym mowa w ppkt e)
musi spełniać każdy z uczestników
konsorcjum;
d) potwierdzeniem spełnienia
warunków będzie złożenie
dokumentów i oświadczeń, o
których mowa w pkt 8 SIWZ. Z
treści złożonych dokumentów musi
wynikać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu;

Powinno być:

2) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej – Wykonawca wykaże,
że:
a) Wykonawca winien wykazać
brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24
Pzp;
b) w przypadku składania oferty
przez Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia
warunki wymienione w ppkt a)
Wykonawcy mogą spełniać łącznie,
a warunek, o którym mowa w ppkt e)
musi spełniać każdy z uczestników
konsorcjum;
c) potwierdzeniem spełnienia
warunków będzie złożenie
dokumentów i oświadczeń, o
których mowa w pkt 8 SIWZ. Z
treści złożonych dokumentów musi
wynikać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu;
d) Zamawiający dokona oceny
spełnienia wymaganych warunków
udziału w postępowaniu na
podstawie złożonych do oferty
dokumentów i oświadczeń.
Niespełnienie chociażby jednego
z warunku postawionego w
niniejszej SIWZ skutkować
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e) Zamawiający dokona oceny
spełnienia wymaganych warunków
udziału w postępowaniu na
podstawie złożonych do oferty
dokumentów i oświadczeń.
Niespełnienie chociażby jednego
z warunku postawionego w
niniejszej SIWZ skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
f) Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zobowiązanie musi wskazywać
przekazane zasoby (rodzaj i ilość,
wskazywać okres na jaki zostają
przekazane oraz formę stosunków
prawnych łączących Wykonawcę z
tymi podmiotami wraz z załączeniem
stosownej umowy/porozumienia).

będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
e) Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zobowiązanie musi wskazywać
przekazane zasoby (rodzaj i ilość,
wskazywać okres na jaki zostają
przekazane oraz formę stosunków
prawnych łączących Wykonawcę z
tymi podmiotami wraz z załączeniem
stosownej umowy/porozumienia).

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i
finansowa

Zamiast:

3) zdolności technicznej lub
zawodowej – Wykonawca wykaże,
że:
a) w okresie trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie,
wykonał lub wykonuje jedną usługę,
polegającą na odbiorze od właścicieli
nieruchomości co najmniej 5000 Mg
odpadów w ciągu roku,

Powinno być:

3) zdolności technicznej lub
zawodowej – Wykonawca wykaże,
że:
a) w okresie trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie,
wykonał lub wykonuje jedną usługę,
polegającą na odbiorze od właścicieli
nieruchomości co najmniej 1500 Mg
odpadów w ciągu roku,

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

2) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej – Wykonawca wykaże,
że:
a) jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia w wysokości nie niższej

Powinno być:

2) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej – Wykonawca wykaże,
że:
a) Wykonawca winien wykazać
brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24
Pzp;
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niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset
tysięcy złotych);
b) Wykonawca winien wykazać
brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24
Pzp;
c) w przypadku składania oferty
przez Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia
warunki wymienione w ppkt a)
Wykonawcy mogą spełniać łącznie,
a warunek, o którym mowa w ppkt e)
musi spełniać każdy z uczestników
konsorcjum;
d) potwierdzeniem spełnienia
warunków będzie złożenie
dokumentów i oświadczeń, o
których mowa w pkt 8 SIWZ. Z
treści złożonych dokumentów musi
wynikać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu;
e) Zamawiający dokona oceny
spełnienia wymaganych warunków
udziału w postępowaniu na
podstawie złożonych do oferty
dokumentów i oświadczeń.
Niespełnienie chociażby jednego
z warunku postawionego w
niniejszej SIWZ skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
f) Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zobowiązanie musi wskazywać
przekazane zasoby (rodzaj i ilość,
wskazywać okres na jaki zostają
przekazane oraz formę stosunków
prawnych łączących Wykonawcę z
tymi podmiotami wraz z załączeniem
stosownej umowy/porozumienia).

b) w przypadku składania oferty
przez Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia
warunki wymienione w ppkt a)
Wykonawcy mogą spełniać łącznie,
a warunek, o którym mowa w ppkt e)
musi spełniać każdy z uczestników
konsorcjum;
c) potwierdzeniem spełnienia
warunków będzie złożenie
dokumentów i oświadczeń, o
których mowa w pkt 8 SIWZ. Z
treści złożonych dokumentów musi
wynikać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu;
d) Zamawiający dokona oceny
spełnienia wymaganych warunków
udziału w postępowaniu na
podstawie złożonych do oferty
dokumentów i oświadczeń.
Niespełnienie chociażby jednego
z warunku postawionego w
niniejszej SIWZ skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
e) Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zobowiązanie musi wskazywać
przekazane zasoby (rodzaj i ilość,
wskazywać okres na jaki zostają
przekazane oraz formę stosunków
prawnych łączących Wykonawcę z
tymi podmiotami wraz z załączeniem
stosownej umowy/porozumienia).
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

3) zdolności technicznej lub
zawodowej – Wykonawca wykaże,
że:
a) w okresie trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie,
wykonał lub wykonuje jedną usługę,
polegającą na odbiorze od właścicieli
nieruchomości co najmniej 5000 Mg
odpadów w ciągu roku,

Powinno być:

3) zdolności technicznej lub
zawodowej – Wykonawca wykaże,
że:
a) w okresie trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie,
wykonał lub wykonuje jedną usługę,
polegającą na odbiorze od właścicieli
nieruchomości co najmniej 1500 Mg
odpadów w ciągu roku,

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.1) Numer referencyjny
nadany sprawie przez instytucję
zamawiającą:

Zamiast:
OR.271.3.271

Powinno być:
OR.271.3.2017

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

6) zmiany wynagrodzenia w związku
ze:
a) zmianą stawki podatku VAT,
b) zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podst. art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10.10.2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę.
c) zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnego
lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez wykonawcę,
d) wzrostem o co najmniej 5
% łącznej ilości nieruchomości
zamieszkałych, nieruchomości
zamieszkałych, domków
letniskowych oraz nieruchomości
wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe,
jedynie przez część roku, w których
wytwarzane są odpady komunalne
na terenie Gminy Zduńska Wola
objętych gminnym systemem
gospodarowania odpadami. W takim
przypadku nowa cena ustalana
będzie proporcjonalnie do wzrostu
ilości nieruchomości w stosunku do
ilości nieruchomości wg stanu na
dzień ogłoszenia postępowania (o
zmianę w tym zakresie Wykonawca
może wnioskować nie częściej niż 2
razy w roku).

Powinno być:

6) zmiany wynagrodzenia w związku
ze:
a) zmianą stawki podatku VAT,
b) zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podst. art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10.10.2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę.
c) zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnego
lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez wykonawcę,
d) wzrostem o co najmniej 5
% łącznej ilości nieruchomości
zamieszkałych i nieruchomości
niezamieszkałych objętych gminnym
systemem gospodarowania
odpadami. W takim przypadku
nowa cena ustalana będzie
proporcjonalnie do wzrostu ilości
nieruchomości w stosunku do ilości
nieruchomości wg stanu na dzień
ogłoszenia postępowania (o zmianę
w tym zakresie Wykonawca może
wnioskować nie częściej niż 2 razy w
roku).

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
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Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
14/06/2017
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
28/06/2017
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
14/06/2017
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
28/06/2017
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/06/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-078243
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