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        Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
 Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica przez okres 24 miesięcy”. 

 
 Urząd Gminy i Miasta Mogielnica działając jako Zamawiający w w/w postępowaniu, 
zgodnie z art. 38, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                      
(PZP t.j. Dz.U z 2013r. z późń. zm.) oraz zgodnie z punktem 11.3 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SWIZ) niniejszym informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia poprzez zmodyfikowanie jej w następującym zakresie: 
 
- w Rozdziale Postanowienia Ogólne zastępuje dotychczasową treść punktu 0.19 nową                            
o następującym brzmieniu: 
„0.19 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, pełnomocnictw, listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, 
lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie 
omyłki, o której mowa  w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co w efekcie może spowodować brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.” 
    
- w załączniku Nr 6 do SIWZ „Istotne Postanowienia umowy” otrzymuje nowe brzmienie § 5 .                
W związku z czym obowiązująca jest treść w poniższym brzmieniu: 

§5 
Wynagrodzenie: 
1. Ustala się kwartalny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową. 
2. Umowne wynagrodzenie  kwartalne Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych umową 

stanowi …………………brutto (słownie: …………………………………..………………..). 
3. Łączna kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych 

umową nie przekroczy kwoty ………………………………………brutto 
(słownie:……………………………………………………………………) w tym podatek VAT, 
w całym okresie obowiązywania umowy określonym w § 2. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie podlega zmianie w trakcie trwania umowy za wyjątkiem 
sytuacji gdy zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, spowodowana będzie  
zmianami: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.                            
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dziennik Ustaw -4- Poz. 1232 lub zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 



ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujęte w Opisie przedmiotu 
zamówienia, znajdującym się w rozdziale 1siwz.” 

 
Biorąc pod uwagę zakres dokonanych zmian w SIWZ (dostosowujący zapisy do obecnie 

obowiązującego stanu prawnego) Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert 
(art. 38, ust. 6 Pzp.). 
 

Dokonane zmiany  stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
 
 
 

Kierownik Zamawiającego   
 

 


