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Smołdzino, dn. 28 marca 2013 r.

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na
usługę pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
na terenie Gminy Smołdzino.

Sprostowanie

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity z 2010 Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje,
iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpisano błędne dane, tj.:
1) Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia:
Pkt.3.2. ppkt 12) Wykonawca zobowiązany jest :
j) wyposażyć pojazdy w urządzenia do ważenia odpadów komunalnych.
W związku z powyższym wykreśla się powyższy zapis tj. lit. j) i dodaje się w rozdziale 3 pkt. 3.2.
ppkt 19) o następującym brzmieniu:
„19) dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenia do ważenia odpadów komunalnych”.
2) Ponadto, błędne dane wpisano również w załączniku nr 3 do SIWZ (wykaz usług), tj.:
„wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem przedmiotu oraz daty i miejsca
wykonania”.
Prawidłowe brzmienie winno brzmieć cyt. :
„wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie”.
3) Jednocześnie Zamawiający dodał zapis do § 7 projektu umowy w poniższym brzmieniu:
„4. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą.
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1) za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy
zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron i na których zaistnienie strony nie miały żadnego
wpływu jak np. wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych,
strajku generalnego itp.
2) strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie
1 dnia od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa
powołania się na siłę wyższą”.
W załączeniu ujednolicona wersja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszenie
o zamówieniu oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących
w przedmiotowym przetargu. W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania
ofert. Nowym terminem składania ofert jest dzień 8 kwietnia 2013 r. Godziny składania
i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

/-/ wz. Wójta Gminy Smołdzino
Małgorzata Żebrowska
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