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dotYczY: PostęPowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w

trybie
Pzetargu nieograniczonego na ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomoŚci zamieszkaĘch z terenu Miasta i Gminy Jędrzejów'' opublikowanego
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018/5 194-439402 z dnia09.10.2018r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ
Gmina Jędrzejów, działając zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowieńpublicznych(tl.Dz.IJ. z2017 r.,poz.1579 zpóźn.zm.) zwanej
dalej
ustawą PzP, zmienia treśćspecyfikacji istotnych warunków zamówieni a spotządzonej
w
niniej szym postępowaniu w następuj ącym zakresie :
I. W sPecYfikacji istotnych waruŃów zamówienia wprowadza sięnastępujące zmiany:
1. Rozdz.

V, pkt

ppkt 1.1 otrzymuje brzmienie:
,,1.1. komPetencji lub upralłnień do prowądzenia olcreślonej działalnościzawodowej
a). WYkonawca Powinien wykazaĆ posiadanie zenłolenia na prowadzenie działalnościw
ząlcresie zbierania odpadów lub zbierania i przetwarzanią odpadów komunalnych od
właścicielinieruchomości wydane w formie decyzji
b). WYkonawca winien wykazaĆ posiadąnie wpisu do rejestru działalnościregulowanej w
zalcresie odbierania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości, prowadzonego
przez Burmistrza Miastą Jędrzejowa jako organu właściwego
c). WYkonawca powinien być wpisany do rejestru podmiotów wprowadzajqcych produkty,
produhy w opakowaniach i gospodarujqcych odpadami"
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2.Rozdz. VII, pkt 5 ppkt. 5.1. lit a). otrzymuje brzmienie:
,,a). zenłolenie na zbieranie odpadów lub zbieranie i przetwarząnie odpadów, o którym
mowaw art. 4l ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992

ze zm.) "

3. Rozdz.

II pkt 2). otrzymuje brzmienie:

,,2) Ustawa z dnia 27 lałietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska aj. Dr. tJ. z 2018r. poz
799 z późn. zm,)"

4.Rozdz.II pkt

3). otrzymuje brzmienie:

,,3) Ustalła z dnia ] 3 września1996 o utrzymaniu czystości i porzqdku w gminach
(tj,Dz. U. z 2018 r.poz.I454 z późn.zm) -z\uanq dalej skrótem ,ustawa""
5. Rozdz.

XVI

pkt 4. otrzymuje brzmienie:
,,Jeżeli wykonawca, którego oferta zostaławybrana jalco najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy lub nie wnosi wyma4anego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

zamawiajqcy może zbadać. cz1, nie potllega wykllłczenitł oraz czy spełnia w-arunki udziału w
postepowaniu wykonawca, który złoĄło.fel,tę najv;yżej ocenionq spośród pozostałych o/erl ".

6.W rozdz. XVII wprowadza

się następuj ące zmiany

a), pkt. 8 otrzymuje brzmieniel. ,,Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie

zwrócone wykonawcy w terminie 30 dni od dnia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

przez Wykonawcę"
b). wykreśla się pkt. 9

7. W pozostałym zakresie treśćSpecyfikacji Istotnych Warunków Zarnowienia pozostaje
niezmieniona.
II. We wzorze umowy stanowiącymzŃącznlk nr l1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wprowadza się następujące zmiany:
1. § 5 pkt 2 lit. i) otrzymuje brzmienie:
,,i), posiadanie ahualnych zenłoleń na prowadzenie działąlnościw zalłesie olcreślonym
pr z e dmio t em z amów i eni a

tj :

- wpis do rejestru działalnościregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicielinieruchomości
- decyzję na prowadzenie działalnościzbierania odpadów lub zbierania i przetwarzania
odpadów
- wpis do rejestru podmiotów wprowadzajqcych produkty, produkty w opakowaniach i
go sp o daruj qcy c h o dp adami
W przypadku gdy w/w dokumenty lub wpisy stracq ważnośćw olłesie obowiqzywania
qc e mu ah u al i z a c i ę
n i ni ej s z ej um owy, Wy ko n aw c a z o b ow i qz any j e s t pr z e dło ży ć Z am aw i aj
bqdź nowe wymągane prawem dokumenty lub uzyskać nowe wpisy, pod rygorem rozwiqzania
umowy przez Zamawiajqcego ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy",

2. § }ust. 3 otrzymuje brzmienie:

nie będzie podlegało
,,3. Wynagrodzenie, o hórym mowa w ust, l niniejszego paragrafu
waloryzaiiizwyjqtkiemprzypadków olłeślonychw§ ]] ust.2lit. c), tiret 2niniejszej
umowy"
3. § 1i ust. 2 lit. c). tiret2 otrzymuje brzmienie:
1 niniejszej umowy może ulec
,,- wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowaw § 2 ust.
zmianie w przypadku zmiany: stawki podatku od towaru i usług; wysoknŚci minimalnego

na
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
podlegania
podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; zasad
stawki składki na
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoŚci
na koszty
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeti imiany te będq miały wpływ
zamawiajqcego z
wykonania zamówienia przez wykonawcę, a wykonawca wystryi do
płatnościwynikajqcych z
uzasadnionym pisemnym wnioskiem o zmianę umowy w zalłesie
przepisów wprowadzajqcych te
fahur wystawionych po wejściu w życie odpowiedrlich
i
zmiany. przedmiotowy wniosekpowinien ząwierać wyczerpujqce uzasadnienie faktyczne
2

|wskazanie Podstaw Prawnych zmiany oraz dokładne
wyliczenie lałoty wynagrodzenia
naleŻnego wYkonawcY Po zmianie umowy. Zmianą
umowy w zalcresie zmiany wynagrodzenią z
PrZYcZYn olcreŚlonYch PowYżej obejmować będzie wyłqcznie płatnościza prace,
których w
dniu zmianY odPowiednio stawki podatku VAT, wysokości
minimalnego wynagrodzenią za
Prącę i składki na ubezPieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
obowiqzek
wYkazania wPĘnłu zmian na zmianę wynagrodzenia,
nalezy do Wykonawcy pod ry*orem
odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiajqcego. ''

4.Z§ 7pkt 1wykreślasiępkt c). przezco

§

7pkt 1otrzymujebrzmienie:

L zamawiajqcemu

przysługuje prawo odstqpienią od umowy w następujqcych
okolicznościach:
a), w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznościpowodujqcej,
że wykonanie umowy nie
lezY w interesie PublicznYm, czeło nie mozna było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wYkonYwanie umowy może zagroziĆ bezpieczeństwu publicznemu _
odstqpienie od
umowY w tYm PrZYPądku może nastqpiĆ w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o
powyż s zy c h o ka l ic z no śc i ac h
,,

b), WYkonawcą nie rozPoczqł realizacji przedmiotu umowy bez
uząsadnionych przyczyn oraz
nie kontYnuuje ich, Pomimo złożonego na piśmie weałania Zamawiajqcego
- odstqpienie od
umowY w Ęm PrzYPadku może nastqpić w terminie ] 4 dni od
dnia wyznaczonego przez
Zamawiajqcelo, w wenłąniu do rozpoczęcia bqdź kantynuacji realizacji przedmiotu
umowy.
c). zostanie wydany nakgz zajęcia majqtku wykonałvcy - odstqpienie
od umowy w tym
PrzYPadku moŻe nastqPiĆ w terminie ]4 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach

Podstawq do odstqPienia od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn zą które odpowiada
WYkonawca moŻe bYĆfak konieczności wielolcrotnego dokorynuania bezpośredniej
zapłały
PodwYkonawcY lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich
zaPłat na Sumę więlrszq niż 5% wartości umowy przez Zamawiajqcego - odstqpienie
od
d),

umowY w tYm PrzYPadku może nastqlliĆ w terminie 14 dni od wystqpienia powyższych

okoliczności, "

5. W Pozostałym zakresie treŚĆ wzoru umowy stanowiące go zńącznik nr 11 do SIWZ
pozostaj e niezmieniona.

III. Zmiarta treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa w
PowYŻszYm Pkt. I ppkt. 1 prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
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IV. W związkuze zmianątreści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, biorąc pod
uwagę art. 12 aust.2 pkt 1). ustawy Pzp, zamawiający nie przedłużaterminu składania ofer1.
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