Kętrzyn, dnia 14.06.2019r.
Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SOO.271.08.2019
znak: SOO.271.08.2019
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SOO.271.08.2019 w trybie przetargu
nieograniczonego „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn”

MODYFIKACJA nr 1 do SIWZ
W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego: „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn”, znak post.
SOO.271.08.2019, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
wprowadza modyfikację zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
w następującym zakresie:
1) Zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ
Adres
Przed modyfikacją
zmiany
Rozdział IV
Termin wykonania zamówienia od dnia
11.07.2019r. do dnia 11.10.2019r.
Rozdział
V a)
Wykonawca winien wykazać, że
ust. 1 pkt 3 wykonał, a w przypadku świadczeń
lit. a
okresowych lub ciągłych wykonuje w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie co najmniej jedną usługę
świadczoną w sposób ciągły przez okres
minimum 3 miesięcy polegającą na:
odbiorze
odpadów
komunalnych
zmieszanych w ilości nie mniejszej niż 1200
Mg oraz przygotowaniu do ponownego
użycia frakcji odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła
w łącznej ilości nie mniejszej niż 240 Mg.
Rozdział
IX 2. Wadium w wysokości 20.000,00 zł
SIWZ pkt 2
(słownie:
dwadzieścia
tysięcy
zł
00/100)
należy
wnieść
przed
upływem terminu na składanie ofert,
tj. do dnia 19.06.2019r. do godz.
10.00
Rozdział XIII 1)
Ofertę
należy
złożyć
drogą
ust. 1 pkt 1)
elektroniczną za pomocą dedykowanego
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty
dostępnego
na
ePUAP
i

Po modyfikacji
Termin wykonania zamówienia od dnia
11.07.2019r. do dnia 30.09.2019r.
a)
Wykonawca winien wykazać, że
wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonuje w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie co najmniej jedną usługę
świadczoną w sposób ciągły przez okres
minimum 2 miesięcy polegającą na:
odbiorze
odpadów
komunalnych
zmieszanych w ilości nie mniejszej niż 800
Mg oraz przygotowaniu do ponownego
użycia frakcji odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła
w łącznej ilości nie mniejszej niż 160 Mg.
2. Wadium w wysokości 20.000,00 zł
(słownie:
dwadzieścia
tysięcy
zł
00/100)
należy
wnieść
przed
upływem terminu na składanie ofert,
tj. do dnia 02.07.2019r. do godz.
10.00
1)
Ofertę
należy
złożyć
drogą
elektroniczną za pomocą dedykowanego
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty
dostępnego
na
ePUAP
i

Rozdział XIII
ust. 2 pkt 1)
Rozdział XVII
ust. 1

udostępnionego również na miniPortalu
pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
- w nieprzekraczalnym terminie do dnia
19.06.2019r. do godz. 10:00;
1)
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi
w dniu 19.06.2019r. o godz. 10:30,
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy
wniesie
zabezpieczenie
należytego
wykonania umowy w wysokości 5% ceny
całkowitej podanej w ofercie odrębnie dla
każdej części.

udostępnionego również na miniPortalu
pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
- w nieprzekraczalnym terminie do dnia
02.07.2019r. do godz. 10:00;
1) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w
dniu 02.07.2019r. o godz. 10:30,
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy
wniesie
zabezpieczenie
należytego
wykonania umowy w wysokości 5% ceny
całkowitej podanej w ofercie .

2. Zmianie ulegają między innymi następujące zapisy formularza oferty – zał. nr 1 do SIWZ
Adres
Przed modyfikacją
Po modyfikacji
zmiany
Oferujemy Cena za 1 miesiąc …………. zł (netto bez Cena ryczałtowa w okresie od dnia
wykonanie
11.07.2019r. do dnia 31.07.2019r.
podatku VAT)
usług,
……………..(netto bez podatku VAT)
będących
.................. stawka podatku VAT
................ stawka podatku VAT
przedmiote
................. zł kwota podatku VAT
................ zł kwota podatku VAT
m
................ zł (cena brutto z podatkiem VAT)
zamówienia .......... zł (cena brutto z podatkiem VAT)
za cenę
ryczałtową
Cena ryczałtowa w okresie od 01.08.2019r.
do 31.08.2019r.
…….…… zł (netto bez podatku VAT)
.............. stawka podatku VAT
............... zł kwota podatku VAT
........... zł (cena brutto z podatkiem VAT)
Cena ryczałtowa w okresie od 01.09.2019r.
do 30.09.2019r.
…….…… zł (netto bez podatku VAT)
.............. stawka podatku VAT
............... zł kwota podatku VAT
........... zł (cena brutto z podatkiem VAT)
Łączna cena za okres od 11.07.2019r. do
11.10.2019r.
….. zł (netto bez podatku VAT)
.............. stawka podatku VAT
................ zł kwota podatku VAT
............ zł (cena brutto z podatkiem VAT)
(słownie)................................................

Łączna cena ryczałtowa za okres od
11.07.2019r. do 30.09.2019r.
…….…… zł (netto bez podatku VAT)
.............. stawka podatku VAT
............... zł kwota podatku VAT
........... zł (cena brutto z podatkiem VAT)
(słownie).....................................................

Pozostałe zmiany zawarte są w treści zmodyfikowanego ujednoliconego wzoru formularza oferty- zm 1

3. Zmianie ulegają następujące zapisy wykazu usług – zał. nr 4 do SIWZ
Adres
Przed modyfikacją
Po modyfikacji
zmiany
Wykonawca winien wykazać, że wykonał,
a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3

Wykonawca winien wykazać, że wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed

lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie co najmniej jedną
usługę świadczoną w sposób ciągły przez
okres minimum 3 miesięcy polegającą na:
odbiorze
odpadów
komunalnych
zmieszanych w ilości nie mniejszej niż 1200
Mg oraz przygotowaniu do ponownego
użycia frakcji odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła
w łącznej ilości nie mniejszej niż 240 Mg

4. Zmianie ulegają
Adres zmiany
§ 8 istotnych
postanowień
umowy
§ 11 ust. 2
istotnych
postanowień
umowy

Pkt VII ppkt 2
Szczegółowego
opisu
przedmiotu
zamówieniazał. nr 1 do
istotnych
postanowień
umowy

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej jedną usługę świadczoną
w sposób ciągły przez okres minimum 2
miesięcy polegającą na: odbiorze odpadów
komunalnych zmieszanych w ilości nie mniejszej
niż 800 Mg oraz przygotowaniu do ponownego
użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych, szkła w łącznej
ilości nie mniejszej niż 160 Mg

następujące zapisy istotnych postanowień umowy- zał. nr 7 do SIWZ
Przed modyfikacją
Po modyfikacji
Wykonawca zrealizuje usługę objętą Wykonawca
zrealizuje
usługę
objętą
przedmiotem zamówienia w okresie przedmiotem zamówienia w okresie od dnia
od dnia 11.07.2019 r. do dnia 11.07.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.
11.10.2019 r.
2. Ustala się miesięczny okres 2. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe
rozliczeniowy
wykonania
usług wykonania usług objętych umową:
objętych umową.
1) od dnia 11.07.2019r. do 31.07.2019r.
Wynagrodzenie
miesięczne
2) od dnia 01.08.2019r. do 31.08.2019r.
Wykonawcy z tytułu realizacji usług
3) od 01.09.2019r. do 30.09.2019r.
objętych umową stanowi kwotę
.........................
Ilość
mieszkańców,
21.657
Ilość mieszkańców, która
21.651
która złożyła deklaracje
złożyła deklaracje
Ilość
budynków
554
Ilość
budynków
554
wielorodzinnych
wielorodzinnych
Ilość
budynków
1193
Ilość
budynków
1193
jednorodzinnych
jednorodzinnych
Ilość
odpadów
w
Ilość odpadów w
okresie
od
okresie od
11.07.2019
do
11.07.2019
do
11.10.2019 (Mg)
30.09.2019 (Mg)
Masa
zmieszanych
1220
Masa
zmieszanych
1080
niesegregowanych
niesegregowanych
odpadów komunalnych,
odpadów komunalnych, kod
kod 20 03 01
20 03 01
Masa
selektywnie
700
Masa
selektywnie
610
zebranych
odpadów
zebranych
odpadów
komunalnych, kody: 20
komunalnych, kody: 20 02
02 01, 20 01 08
01, 20 01 08
Masa
selektywnie
Masa
selektywnie
zebranych
odpadów
310
zebranych
odpadów
275
komunalnych, kody: 15
komunalnych, kody: 15 01
01 01, 15 01 02, 15 01
01, 15 01 02, 15 01 04, 15
04, 15 01 05, 15 01 07,
01 05, 15 01 07, 15 01 03,
15 01 03, 15 01 06 oraz
15 01 06 oraz 20 01 01, 20
20 01 01, 20 01 02,
01 02,
Masa
odpadów
150
Masa
odpadów
130
wielkogabarytowych,
wielkogabarytowych,
kod
kod 20 03 07
20 03 07
Masa
selektywnie
700
zebranych
odpadów
komunalnych, kody: 20
01 10, 20 01 11, 20 01
39, 20 01 40, 20 01 37*,

20 01 38, 20 01 99
Masa
pozostałych
odpadów, kody: 20 01
13*, 20 01 14*, 20 01
15*, 20 01 19*, 20 01
21*, 20 01 23*, 20 01
25, 20 01 26*, 20 01
27*, 20 01 28, 20 01
29*, 20 01 30,20 01
31*, 20 01 32, 20 01
33*, 20 01 34, 20 01
35*, 20 01 36, 20 01 80,
20 03 99
Razem
Ilość
punktów
wywozu
Ilość
punktów
selektywnej
zbiórki
odpadów
komunalnych

12

3 092
1747
243

Masa
selektywnie
zebranych
odpadów
komunalnych, kody: 20 01
10, 20 01 11, 20 01 39, 20
01 40, 20 01 37*, 20 01 38,
20 01 99
Masa
pozostałych
odpadów, kody: 20 01
13*, 20 01 14*, 20 01
15*, 20 01 19*, 20 01
21*, 20 01 23*, 20 01 25,
20 01 26*, 20 01 27*, 20
01 28, 20 01 29*, 20 01
30,20 01 31*, 20 01 32, 20
01 33*, 20 01 34, 20 01
35*, 20 01 36, 20 01 80, 20
03 99
Razem
Ilość punktów wywozu

610

10,5

2700

1747
Ilość
punktów
243
selektywnej
zbiórki
odpadów
komunalnych
1. Niniejszą umowę użyczenia zawiera się od
11.07.2019r. do 30.09.2019r.

§ 4 ust. 1 1. Niniejszą umowę użyczenia zawiera
umowy
się od 11.07.2019r. do 11.010.2019r.
użyczenia
pojemników
do selektywnej
zbiórki
odpadów- zał.
nr 5 do istotnych
postanowień
umowy
W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie BIP
Zamawiającego
http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/3/271/Odbior_i_zagospodarowanie_odpadow_komu
nalnych_z_terenu_Gminy_Miejskiej_Ketrzyn/
zmodyfikowane, ujednolicone załączniki do SIWZ:
zm1- zmodyfikowany ujednolicony wzór formularza oferty;
zm4- zmodyfikowany ujednolicony wzór wykazu usług;
zm7 – zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy PZP przekazał w dniu
14.06.2019r. drogą elektroniczną Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia o zamówieniu w/w zakresie.
Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas
sporządzania ofert.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka
Sporządziły:
M.B-W., B.S.

