
GMINA LEONCIN 
05-155 Leoncin uL Partyzantow 3 

tel/tax 22 785-65-82(85) 22 785-66-00 
NIP: 531-16-66399 REGON 01 3270:7 

Leoncin, dnia 28 sierpnia 2018 roku 
GKZP.271.PN. 15.20 18 

Do 
Wszystkich Wykonawców 

MODYFIKACJA 
treci specyfikacji istotnych warunków zarnówienia 

dot. o udzielnie zamówienia publicznego nr GKZP.27 1 .PN. 15.2018 prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego z dnia 23 sierpnia 	2018 r. na zadanie pn. ,,Odbieranie I 
zagospodarowanie odpadów komunalnych od w1acicie1i nieruchomoci poloonych na terenie 
gminy Leoncin oraz wyposazenie w pojemniki, odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego 
punktu setektywnego zbierania odpadów". 

Gmina Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin dzia1ajc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze 
modyfikuje trek Specyfikacji Istotnych Warunków ZamOwienia sporzdzonej w postçpowaniu o 
udzielenie publicznego. 

Zakres modyfikacji jest nastçpujcy: 
Rozdzial 5. Warunki udzialu w postcpowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 
pkt. 5.3.1 lit. b otrzymuje brzmienie 
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzajcych produkty, produktu w opakowaniach i 

gospodarujcych odpadami, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.20 12 r. o odpadach 
(Dz.U. 2018, poz. 992 z pón.zm.), prowadzonego przez wlaciwego miejscowo Marszalka 
Województwa w zwizku z art. 50 ust. 1 pkt Sb w/w ustawy w zakresie transportu odpadów 
lub potwierdzenie zlo2enia wniosku o zakresie w zwizku z art. 233 ust. 1 w/w ustawy. 

pkt. 5.3.1 lit. c otrzymuje brzmienie: 
c) aktualny ,  wpis do rejestru podmiotów wprowadzajcych produkty, produktu w opakowaniach 

i gospodarujcych odpadami, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o 
odpadach (Dz.U. z 2018r, poz. 992 z pón.zm.), prowadzonego przez wlaciwego miejscowo 
Marszalka Województwa, w zwizku z art. 50 ust. 1 pkt 3b w zakresie zbierania sprzçtu 
elektrycznego i elektronicznego lub potwierdzenia z1o2enia wniosku o wpis do niniejszego 
rejestru w zakresie w zwizku z art. 84 pkt 3 ustawy z dnia 11.09.2015r. o zuytym sprzçcie 
eklektycznym i elektronicznym, (Dz.U. 2018r. poz. 1466). 

Rozdzial 19. Pouczenie o grodkach ochrony prawnej przystugujqcych wykonawcy w toku 
postçpowania o udzielenie zamówienia - otrzymuje brzmienie:. 
19.1. Odwolanie przysugte wy1cznie wobec czynnoci: 

a) okreIenia warunków udzia•hi w postçpowaniu; 
b) wykluczenia odwoIujcego z postçpowania o udzielenie zarnówienia; 
c) odrzucenia oferty odwolujqcego; 
d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

19.2. Odwolanie powinno wskazywaé czynnoé lub zaniechanie czynnoci 
zamawiajcego, której zarzuca sic niezgodnoé z przepisami Pzp, zawieraá zwiçzle 
przedstawienie zarzutów. okreiaó &danie oraz wskazywaó oko1icznoci faktyczne I prawne 
uzasadniaj qee wniesienie odwolania. 

19.3. Odwoianie wnosi sic do Prezesa Krajowej lzby Odwoiawczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznyrn weryfikowanyrn przy 
pomocy wa±nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowanego grodka, spolniajqeego 
wymagania dia tego rodzaju podpisu. 



19.4. Odwoluj4cy przesyla kopiç odwolania zamawiajcernu przed upywem terminu do wniesienia 
odwolania w taki sposób. aby m6gl on zapoznaé sic zjego tre§ciq przed uplywem tego terminu. 
Domniemywa sic, it zarnawiajcy mógl zapoznaó sic z tregciq odwolania przed uplywern 
terminu do jego wniesienia, je2eii przeslanie jego kopii nastpilo przed uplywern terminu do 
jego wniesienia przy uyciu srodk6w komunikacji elektronicznej. 

19.5. Odwolanie wnosi sic w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji oczynnoci zarnawiajcego 
stanowicej podstawç jego wniesienia - jezeli zostaly przesiane w sposób okreIony w art. 180 
ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - je2eli zostaly przeslane w inny sposób - w 
przypadku gdy wartoé zarnówieniajest rnniejsza nit kwoty okre1one w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

19.6. W przypadku wniesienia odwolania p0 uplywie terminu skiadania ofert bieg terminu zwizania 
ofertq ulega zawieszeniu do czasu ogioszenia przez Krajowq izbç Odwolawczq orzeczenia. 

19.7. Wykonawca mote zglosiá przystqpienie do postçpowania odwolawczego w terminie 3 dni 
od daia otrzym.ania kopii odwolania, wskazujqe stronç, do której przystçpuje, i interes w 
uzyskaniu rozstrzygniçcia na korzyó strony, do której przystçpuje. Zgioszenie przystqpienia 
dorçcza sic Prezesowi Krajowej lzby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq wanego 
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopiç przesyla sic zamawiajqcemu oraz wykonawcy 
wnoszqcemu odwolanie. 

19.8. Wykonawcy, którzy przystqpi Ii do postçpowania odwoEawczego, stajq sic 
uczestnikami postçpowania odwoawczego, jeeii majq interes w tym, aby 
odwolanie zostalo rozstrzygniçte na korzy5 jednej ze stron. 

19.9. Zamawiajqcy lub odwolujqcy mote zglosié opozycjç przeciw przystqpieniu innego wykonawcy 
nie pOniej nit do czasu otwarcia rozprawy. 

19,10. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnoci przypada na sobotç lub dzieii 
ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nastçpnego p0 dniu lub dniach 
wolnych od pracy. 

19.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwolania i skargi majq 
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp. 

Zalqcznika nr 1 do SIWZ - OPZ - dot. 2.2.3. otrzymuje brzmienie: 
Zamawiajqcy wskazuje, iz Wykonawca zobowiqzany jest 2 razy w roku poddaO dezynfekcji 
wszystkie pojemniki, z których odbierane sq odpady. 
Zahicznik nr 4 do siwz - formularz oferty otrzymuje brzmienie: 
Zamawiajqcy zamieci aktualny zalqcznik nr 4 - formularz oferty na stronie Zamawiajqcego 
www.bi.1eoncin.pi. zakladka przetargi /ogólne. 
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Zalcznik nr 4. 

Formularz oferty 

Gmina Leoncin 

ul. Partyzaritów 3 

05-155 Leoncin 

Odpowiadajc na ogloszenie a postpowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonywanie uslugi pn. ,,Odbieranie i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych od wiascicieli nieruchomosci 
polozonych na terenie Gminy Leoncin oraz wyposazenie w pojemniki odbiór i 
zagospodarowanie odpadów z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów komunalnych" zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ, 
My nizej podpisani 

(imiona i nazwiska osOb podpisujcych ofert) 

dziaajc w imienlu I na rzecz Wykonawcy: 

nazwa (firma) i dok/adny adres Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku skiadania oferty 
przez podmioty wystpujce wspólnie podaá nazwy(firmy) / adresy wszystkich wspólników 

spó/ki cywilnej lub czlonków konsorcjum oraz wskazaá, który z Dodmiotów jest 
pe/nomocnikiem w rozumieniu art. 23 ust. 2 Pz) 

1. SKt.ADAMY OFERTk na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 

I na warunkach okreIonych w Specyfikacji Istotnych Warurików Zamówienia. 

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznaIimy siq z ogoszeniem oraz ze SpecyfikacjEt Istotnych 

Warunków Zamówienia I uznajemy siq za zwizanych okreIonymi w niej 

postanowieniami I zasadami postpowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie caoci przedmiotu zamówienia w zakresie I na warunkach 

okreIonych w SIWZ za cenq rycza1tow: 	zl netto 

(shwnie: 

_), Co po dodanlu .....% podatku VAT, daje kwotq brutto 

(sthwnie: 	 ). 

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy platne bdzie, przelewem w terminie 
dni, Iiczc od daty otrzymania faktury, z rachunku bankowego zamawiajcego, 

WYPELNIA WYKONAWCA. 

S. CzstotHwoci odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów w 

poszczególnych miesicach ................ WYPELNIA WYKONAWCA 

6. Jezeli zoono ofert, której wybór prowadzithy do powstania u Zamawiajcego 

obowizku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów I usug, 



Zamawiajcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i ustug, który miathy obowizek rozliczy6 zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, skadajc ofert, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówier 

publicznych winien poinformowac Zamawiajcego, czy wybór oferty bdzie prowadzk 

do powstania u Zamawiajcego obowizku podatkowego, a jeIi tak, wskaza6 nazw 

(rodzaj) towaru tub usugi, których dostawa lub wiadczenie bdzie prowadzi6 do jego 

powstania, oraz wskazujc ich wartok bez kwoty podatku - .........................(wypelnic o 
He dotyczy). 

7. ZOBOWIAZUJEMY SI wiadczy6 uslugQ bdck przedmiotem zamówienia w okresie 

12 miesicy od dnia 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

S. OSWIADCZAMY, ±e: 

1) zadektarowana wyzej cena ofertowa brutto zawiera wszelkie koszty niezbdne 

do wykonania niniejszego zamOwienia zgodnie z warunkami SIWZ, 

2) zapoznatimy siq z wymaganiami Zamawiajcego dotyczcymi wykonania usugi 

bdcej przedmiotem zamówienia oraz posiadamy wszystkie informacje potrzebne 

do zozenia oferty i nalezytego wykonania zamówienia, 

3) zapoznaIimy siq z lokalizacjzL i warunkami miejscowymi terenu gminy, 

4) akceptujemy przedstawiony w materiaach przetargowych wzór umowy, 

5) uwazamy siQ za zwizanych niniejszEL ofertk na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni 

od dnia skadania ofert. 

9. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowizujemy siq do zawarcia umowy wg 

za4czonego wzoru w miejscu I terminie wskazanym przez Zamawiajcego. 

10.ZAM6WIENIE ZREALIZUJEMY przy udziale podwykonawc-y/-Ow, ktOr-y/rzy 

wykona-jEL nastpujce czci zamówienia: 

11. Zwrot wadium prosimy przekaza6 na konto........................................................... 

(dot. wykonawców, którzy wnieIi wadium w formie pieni±nej) 

12.0SWIADCZAMY, iz - za wyjtkiem informacji I dokumentów zawartych w ofercie 

na stronach nr od _____ do _____ - niniejsza oferta oraz wszelkie zatczniki do niej s 

jawne i nie zawierajEt informacji stanowicych tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

13.WSZELKA KORESPONDENC3k w sprawie niniejszego postpowania naIey kierowaá 

na ponizszy adres: 

adres Wykonawcy lub pelnomocnika Wykonawców wystpujcych wspólnie wraz z 
numerem telefonu, faksu / adresu e-maiIc 

dnia -.2018 r. 

(podpis Wykona wcy/Wykonawców) 


