Mniszków, dn. 29.06.2020

REG. 590648126, NIP 7681719189

Nr

sprawy: ZP. 271/5/2020/RB
Zmiana

nr1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania
pn.: „Odbiór zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków
w 2020-2021 roku”.
i

podst. art. 38 ust. 4 ustawy

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 poz.1843), Gmina Mniszków informuje, że do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia znak: ZP. 271/5/2020/RB wprowadza zmiany w następujący sposób:
Na

£ W załączniku nr 5 Wzór

z

umowy -

$ 3

Wynagrodzenie, ust. 8

zamiast:
8. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę

realizacji zamówienia podwykonawców,
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:
a) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę,
b) dowody zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców,
a) — dowodem zapłaty jest dokument obciążenia rachunku bankowego
o których mowa w
Wykonawcy lub oświadczenie podwykonawcy o zapłacie należności,
c) oświadczenie podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawcy
wynikającymi z umowy o podwykonawstwo,
d) do faktury końcowej oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu przez Wykonawcę ostatecznego
rozliczenia z podwykonawcą nie posiadaniu z tego tytułu żadnych wierzytelności u Wykonawcy
usług.
Winno być:
do

lit.

i

8. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia podwykonawców,
Wykonawca zobowiązany
załączyć do wystawionej przez siebie faktury:
a) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz
kopiami wystawionych przez nich

jest

z

faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę,
b) dowody zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców,
o których mowa w
a) - dowodem zapłaty jest dokument obciążenia rachunku bankowego

lub

lit.

o

oświadczenie podwykonawcy
zapłacie należności,
oświadczenie podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawcy
wynikającymi z umowy o podwykonawstwo.
Wykonawcy

c)

r.

U.

W SIWZ

a) na stronie 11, Rozdział 13 SIWZ Opis sposobu przygotowywania ofert, pkt 13.13

zamiast:
13.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający
nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać
oznaczenie:
„Oferta w przetargu nieograniczonym na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych
z terenu Gminy Mniszków w 2020-2021 roku, Nr sprawy: ZP.271/5/2020/RB
Nie otwierać przed: 30.06.2020 r., godz. 12.15”
Winno być:
13.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający
nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać
oznaczenie:
„Oferta w przetargu nieograniczonym na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych
z terenu Gminy Mniszków w 2020-2021 roku, Nr sprawy: 2P,271/5/2020/RB
Nie otwierać przed: 01.07.2020 r., godz. 12.15”

stronie 11, Rozdział 14 SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
zamiast:
b) na

14.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Mniszków

Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 Mniszków
- w sekretariacie do dnia 30.06.2020 r. do godz.12.00.
14.2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
14.3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 30.06.2020 r. w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy
ul.

w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków-sala konferencyjna o godz.12:15
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia.
Winno być:
14.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Mniszków

Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 Mniszków
- w sekretariacie do dnia 01.07.2020
do godz.12.00.
14.2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
14.3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 01.07.2020 r. w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy
ul.

r.

w Maniszkowie, ul, Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków-sała konferencyjna o godz.12:15
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia.
Ill.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

£

up.

Wie

Bity

Grsiny

Beaie dwarda - Białas
SEKREPARZ GMINY

Zatwierdził:

