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ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

 

 

dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu 

Gminy Byczyna w okresie do 31.12.2017 r.” 

 

  

Działając na podstawie 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm.), informuję, iż 

zmianie uległa treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Było: 

 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Cena wskazana w ofercie, musi być wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o planowany zakres usług  
(w szczególności: koszty związane z dojazdem do każdej miejscowości, zebrania worków z odpadami, 
opróżnieniem pojemników, wywozem i zagospodarowaniem zebranych odpadów zgodnie z zapisami SIWZ 
oraz przepisami prawa, dostawą worków na odpady segregowane itd.). 

2. W cenę za odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych należy wliczyć zorganizowanie akcji 
zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
zbiórki materiału z kompostowników. 

3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost  
z dokumentacji przetargowej (tzn. SIWZ, Opisem przedmiotu zamówienia itd.), jak również w niej nieujęte, 
a bez których nie można wykonać zamówienia. 

4. Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 
5. Cena musi zawierać stosowny podatek VAT. Podatek od towarów i usług VAT naliczany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
6. Cena ofert musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia. 
7. Ostateczną cenę oferty obejmującą całość przedmiotu zamówienia stanowi suma wartości składników 

zamówienia wykazana w formularzu oferty określona jako Wartość ogółem /brutto /.  
8. Cena wskazana w ofercie w ofercie (całkowita cena brutto) jest ceną szacunkową. Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane usługi, wynagrodzenie wykonawcy i sposób jego obliczenia 
określa wzór umowy. 
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Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono SIWZ po modyfikacji. 

                          

                     

                               Z poważaniem 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wszyscy Wykonawcy, 
2. a/a 
 
Do wiadomości: 
1. Strona internetowa    
 
Sporządził(a): 
Aneta Sztojko-Chałupczyńska 

 


