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Andrychów, dnia 10.04.2015 r. 

 

 

ZMIANA SIWZ zmiany dokonano w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej dnia 10.04.2015 r. 
 

W związku z prowadzonym postępowaniem nr PA/01/KS/2015                           

o zamówienie publiczne na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych w Gminie 

Andrychów”, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  z dnia z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 

poz. 907 ze zmianami) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

informuje, że wprowadza zmiany w następujących punktach: 

 

I SIWZ: 

III Przedmiot zamówienia   

Jest: 

 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych           

z terenu Gminy Andrychów odbieranych od właścicieli nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy w terminie od 1 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.  

 

Powinno być: 

 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych           

z terenu Gminy Andrychów odbieranych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych            

w terminie od 1 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.  

 

 

III Przedmiot zamówienia III obowiązki wykonawcy pkt. 19): 

 

Jest:  
Wykonawca  - przed zawarciem umowy - winien udokumentować gotowość przyjęcia                  

i zagospodarowania odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych zgodną z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, przez 

cały trzyletni okres obowiązywania umowy . 
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Powinno być: 

Wykonawca  - przed zawarciem umowy - winien udokumentować gotowość przyjęcia                   

i zagospodarowania odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych zgodną z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, przez 

cały okres obowiązywania umowy . 

 

 

IV Termin wykonania zamówienia: 
Jest:  
Wymagany termin realizacji zamówienia: Sukcesywnie w miarę występowania potrzeb od 

dnia 1.06.2015 r. do dnia 31.12.2017 r. 

Powinno być: 

Wymagany termin realizacji zamówienia: Sukcesywnie w miarę występowania potrzeb od 

dnia 1.06.2015 r. do dnia 31.12.2016 r. 

 

X Wymagania dotyczące wadium: 
Jest: 
Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed 

dniem 28.04.2015 r. godz. 7.15. 

Powinno być: 

Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed 

dniem 4.05.2015 r. godz. 7.15. 

 

XIII Miejsce oraz termin składania ofert pkt 1: 
Jest: 

Ofertę należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie ul. 

Batorego 24 pokój nr 10 /sekretariat/ w terminie do dnia 28.04.2015 r. do godz. 7:15 

 

Powinno być: 

Ofertę należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie ul. 

Batorego 24 pokój nr 10 /sekretariat/ w terminie do dnia 4.05.2015 r. do godz. 7:15 

 

 

XIII Miejsce oraz termin składania ofert pkt 3): 
Jest: 

Kopertę należy zaadresować i opisać jak niżej: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

34-120 Andrychów ul. Batorego 24 

Oferta w postępowaniu pn:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych przez mieszkańców  

w Gminie Andrychów"  

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 28.04.2015 r. o godz. 7.30 

 

Powinno być: 

Kopertę należy zaadresować i opisać jak niżej: 
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Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

34-120 Andrychów ul. Batorego 24 

Oferta w postępowaniu pn:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych przez mieszkańców  

w Gminie Andrychów"  

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 4.05.2015 r. o godz. 7.30 

 

 

XIV Miejsce oraz termin otwarcia ofert pkt 1): 

Jest: 

Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Andrychowie 

ulica     Batorego 24 – pokój nr 10 w dniu 28.04.2015 r. o godz.  7:30 

Powinno być: 

Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Andrychowie 

ulica     Batorego 24 – pokój nr 10 w dniu 4.05.2015 r. o godz.  7:30 

 

XIX Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, zawarciu umowy 

ramowej, aukcji elektronicznej oraz składania ofert wariantowych pkt 1): 

Jest: 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających nie więcej niż 20 

% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp. 

Powinno być: 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających nie więcej niż 10 

% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp. 

 

Oferta pkt 1 i 2: 
Jest: 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za 

cenę obliczaną wg stawek jednostkowych  brutto określonych w pkt . 2 , z tym że 

wynagrodzenie łączne za wykonanie zamówienia nie przekroczy kwoty ………………zł. 

słownie: ……………………………………( łącznie z podatkiem VAT)  w tym: 

1) w okresie od 1.06.2015 r.  do 31.12.2015 r.  nie przekroczy kwoty ………………..zł ( 

słownie: .………….……………………………… zł). 

Jest to iloczyn ceny jednostkowej brutto za 1 Mg odpadów komunalnych oraz 

szacowanej ilości odpadów w Mg przewidywanej w w/w okresie realizacji umowy, podanej 

przez Zamawiającego (4.375,00 Mg/7 miesięcy). 

2) w okresie od dnia 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  nie przekroczy kwoty ………………..zł ( 

słownie: ……………………………… zł) 

Jest to iloczyn ceny jednostkowej brutto za 1 Mg odpadów komunalnych oraz 

szacowanej ilości odpadów w Mg przewidywanej w w/w okresie realizacji umowy, podanej 

przez Zamawiającego (7.500,00 Mg/rok). 

3) w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. nie przekroczy kwoty ………………..zł ( 

słownie: ………………………………zł). 

Jest to iloczyn ceny jednostkowej brutto za 1 Mg odpadów komunalnych oraz 

szacowanej ilości odpadów w Mg przewidywanej w w/w okresie realizacji umowy, podanej 

przez Zamawiającego (7.500,00 Mg/rok). 
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2. OFERUJEMY wykonanie zamówienia  za wynagrodzeniem obliczanym wg następujących 

stawek jednostkowych: 

1) w okresie od 1.06.2015 r. do 31.12.2015 r.: ……………………................... zł netto za  1 

Mg  odpadów komunalnych  (słownie: .......................................................................... 

..............…………………..  złotych) + podatek VAT ……… % w kwocie 

……………....................zł (słownie: ………………………………............................) co 

łącznie daje stawkę  brutto ..............................................................................zł (słownie: 

……………………....................... ….. za 1 Mg zebranych i zagospodarowanych odpadów 

komunalnych. 

2) w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.: ……………………................... zł netto za  1 

Mg  odpadów komunalnych  (słownie: .......................................................................... 

..............…………………..  złotych) + podatek VAT ……… % w kwocie 

……………....................zł (słownie: ………………………………............................) co 

łącznie daje stawkę  brutto ..............................................................................zł (słownie: 

……………………....................... ….. za 1 Mg zebranych i zagospodarowanych odpadów 

komunalnych. 

3) w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.: ……………………................... zł  netto za  1 

Mg  odpadów komunalnych  (słownie: .......................................................................... 

..............…………………..  złotych) + podatek VAT ……… % w kwocie 

……………....................zł (słownie: ………………………………............................) co 

łącznie daje stawkę  brutto ..............................................................................zł (słownie: 

……………………....................... ….. za 1 Mg zebranych i zagospodarowanych odpadów 

komunalnych. 

 

Powinno być: 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za 

cenę obliczaną wg stawek jednostkowych  brutto określonych w pkt . 2 , z tym że 

wynagrodzenie łączne za wykonanie zamówienia nie przekroczy kwoty ………………zł. 

słownie: …………………………….( łącznie z podatkiem VAT)  w tym: 

1) w okresie od 1.06.2015 r.  do 31.12.2015 r.  nie przekroczy kwoty ………………..zł ( 

słownie: .………….……………………………… zł). 

Jest to iloczyn ceny jednostkowej brutto za 1 Mg odpadów komunalnych oraz 

szacowanej ilości odpadów w Mg przewidywanej w w/w okresie realizacji umowy, podanej 

przez Zamawiającego (4.375,00 Mg/7 miesięcy). 

2) w okresie od dnia 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  nie przekroczy kwoty ………………..zł ( 

słownie: ……………………………… zł) 

Jest to iloczyn ceny jednostkowej brutto za 1 Mg odpadów komunalnych oraz 

szacowanej ilości odpadów w Mg przewidywanej w w/w okresie realizacji umowy, podanej 

przez Zamawiającego (7.500,00 Mg/rok). 

2. OFERUJEMY wykonanie zamówienia  za wynagrodzeniem obliczanym wg następujących 

stawek jednostkowych: 

1) w okresie od 1.06.2015 r. do 31.12.2015 r.: ……………………................... zł netto za  1 

Mg  odpadów komunalnych  (słownie: .......................................................................... 

..............…………………..  złotych) + podatek VAT ……… % w kwocie 

……………....................zł (słownie: ………………………………............................) co 

łącznie daje stawkę  brutto ..............................................................................zł (słownie: 

……………………....................... ….. za 1 Mg zebranych i zagospodarowanych odpadów 

komunalnych. 
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2) w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.: ……………………................... zł netto za  1 

Mg  odpadów komunalnych  (słownie: .......................................................................... 

..............…………………..  złotych) + podatek VAT ……… % w kwocie 

……………....................zł (słownie: ………………………………............................) co 

łącznie daje stawkę  brutto ..............................................................................zł (słownie: 

……………………....................... ….. za 1 Mg zebranych i zagospodarowanych odpadów 

komunalnych. 

 

UMOWA PA/01/KS/2015: 
Jest: 

§ 2. Termin realizacji: 
Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia 1.06.2015 

r. do dnia 31.12.2017 r. 

 

Powinno być: 

§ 2. Termin realizacji: 
Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia 1.06.2015 

r. do dnia 31.12.2016 r. 

 

UMOWA PA/01/KS/2015: 
Jest: 

§ 3. Wynagrodzenie: 

1.  Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami zawartymi w 

SIWZ , Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczoną wg stawek jednostkowych  brutto 

określonych w pkt . 2 , z tym że wynagrodzenie łączne za wykonanie całości zamówienia nie 

przekroczy kwoty ………………zł  słownie: (łącznie z podatkiem VAT),  w tym: 

1) w okresie od 1.06.2015 r.  do 31.12.2015 r.  nie przekroczy kwoty ………………..zł ( 

słownie: .………….……………………………… zł) 

2) w okresie od dnia 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  nie przekroczy kwoty ………………..zł              

( słownie: ……………………………… zł) 

3) w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. nie przekroczy kwoty ………………..zł ( 

słownie: ………………………………zł) 

2. Wynagrodzenia za wykonanie zamówienia  obliczane będzie jako iloczyn stawek 

jednostkowych: 

1) w okresie od 1.06.2015 r. do 31.12.2015 r.: ……………………................... zł netto za  1 

Mg  odpadów komunalnych  (słownie: .......................................................................... 

..............…………………..  złotych) + podatek VAT ……… % w kwocie 

……………....................zł (słownie: ………………………………............................) co 

łącznie daje stawkę  brutto ..............................................................................zł (słownie: 

……………………....................... ….. za 1 Mg zebranych i zagospodarowanych odpadów 

komunalnych,  

2) w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.: ……………………................... zł netto za  1 

Mg  odpadów komunalnych  (słownie: .......................................................................... 

..............…………………..  złotych) + podatek VAT ……… % w kwocie 

……………....................zł (słownie: ………………………………............................) co 

łącznie daje stawkę  brutto ..............................................................................zł (słownie: 

……………………....................... ….. za 1 Mg zebranych i zagospodarowanych odpadów 

komunalnych. 
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3) w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.: ……………………................... zł  netto za  1 

Mg  odpadów komunalnych  (słownie: .......................................................................... 

..............…………………..  złotych) + podatek VAT ……… % w kwocie 

……………....................zł (słownie: ………………………………............................) co 

łącznie daje stawkę  brutto ..............................................................................zł (słownie: 

……………………....................... ….. za 1 Mg zebranych i zagospodarowanych odpadów 

komunalnych. 

oraz ilości ton odpadów komunalnych (wynikających z raportów wagowych) odebranych                                 

i dostarczonych za potwierdzeniem do miejsca zagospodarowania. z tym że w sumie za 

poszczególne okresy rozliczeniowe nie może przekroczyć kwot określonych w ust. 1.   

 

Powinno być: 

§ 3. Wynagrodzenie: 

1.  Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami zawartymi w 

SIWZ , Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczoną wg stawek jednostkowych  brutto 

określonych w pkt . 2 , z tym że wynagrodzenie łączne za wykonanie całości zamówienia nie 

przekroczy kwoty ………………zł  słownie: (łącznie z podatkiem VAT),  w tym: 

1) w okresie od 1.06.2015 r.  do 31.12.2015 r.  nie przekroczy kwoty ………………..zł ( 

słownie: .………….……………………………… zł) 

2) w okresie od dnia 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  nie przekroczy kwoty ………………..zł              

( słownie: ……………………………… zł) 

2. Wynagrodzenia za wykonanie zamówienia  obliczane będzie jako iloczyn stawek 

jednostkowych: 

1) w okresie od 1.06.2015 r. do 31.12.2015 r.: ……………………................... zł netto za  1 

Mg  odpadów komunalnych  (słownie: .......................................................................... 

..............…………………..  złotych) + podatek VAT ……… % w kwocie 

……………....................zł (słownie: ………………………………............................) co 

łącznie daje stawkę  brutto ..............................................................................zł (słownie: 

……………………....................... ….. za 1 Mg zebranych i zagospodarowanych odpadów 

komunalnych,  

2) w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.: ……………………................... zł netto za  1 

Mg  odpadów komunalnych  (słownie: .......................................................................... 

..............…………………..  złotych) + podatek VAT ……… % w kwocie 

……………....................zł (słownie: ………………………………............................) co 

łącznie daje stawkę  brutto ..............................................................................zł (słownie: 

……………………....................... ….. za 1 Mg zebranych i zagospodarowanych odpadów 

komunalnych. 

oraz ilości ton odpadów komunalnych (wynikających z raportów wagowych) odebranych                                 

i dostarczonych za potwierdzeniem do miejsca zagospodarowania. z tym że w sumie za 

poszczególne okresy rozliczeniowe nie może przekroczyć kwot określonych w ust. 1.   

 

UMOWA PA/01/KS/2015: 
Jest: 

§ 3. Wynagrodzenie: 

5. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może 

przekroczyć kwoty ……………………………… zł brutto (słownie złotych: 

………………………………………………….) określonej w ust. 1, tj. maksymalnej 

wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającej z umowy, obejmującej 
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odebranie i zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów w okresie od dnia 1.06.2015 r. 

do dnia 31.12.2017 r.  

 

Powinno być: 

§ 3. Wynagrodzenie: 

5. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może 

przekroczyć kwoty ……………………………… zł brutto (słownie złotych: 

………………………………………………….) określonej w ust. 1, tj. maksymalnej 

wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającej z umowy, obejmującej 

odebranie i zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów w okresie od dnia 1.06.2015 r. 

do dnia 31.12.2016 r.  

 

UMOWA PA/01/KS/2015: 
§ 4. Rozliczenia: 

Jest: 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy za miesiąc grudzień 2017 

r. zostanie wypłacone w terminie …… dni (do 60 dni) od dnia przekazania przez Wykonawcę 
sprawozdania,  o którym mowa art. 9n i 9oa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku  w gminach. 

 

Powinno być: 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy za miesiąc grudzień 2016 

r. zostanie wypłacone w terminie …… dni (do 60 dni) od dnia przekazania przez Wykonawcę 
sprawozdania,  o którym mowa art. 9n i 9oa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku  w gminach. 

 

 

 

 

             Prezes Zarządu 

          mgr Marek Drożdż 


