
Zmiana tresci SIWZ i przesuniecie terinu skladania ofert 

w przetargu nieograniczonymogloszonym w BZP nr 368212-2014 z dnia 6.11.2014 


Dotyczy: postfjpowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na "Odbieranie i zagospodarowanie odpad6w komunalnych z nieruchomosci, na kt6rych 
zamieszkujq i nie zamieszkujq mieszkancy z terenu Gminy Sochocin ", 

Na podstawie art. 38 ust.2 4 i 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2013 roku - Prawo zam6wieil 
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6Zn. zm.) wprowadzam nastypuj~ce zmiany 
w tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia (dalej: SIWZ) w postypowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych z nieruchomosci, na ktorych 
zamieszkuj~ i nie zamieszkuj~ mieszkancy z terenu Gminy Sochocin". 

Zamawiaj~cy dokonuje zmiany w Zal~czniku Nr 9 do SIWZ: Opis przedmiotu zam6wienia, 
rozdzial II ust. 1.5. 

w dotychczasowym brzmieniu: 

" Wykonawca rna obowi~zek: 
• 	 wyposa.i:ye PSZOK w 4 pojemniki typu "dzwon" do zbi6rki selektywnie zebranych 

odpad6w 0 poj. 2 m3: po jednym na papier, szklo, plastik, metal oraz jeden kontener 0 

poj. 6,5 rn3 na odpady wielkogabarytowe." 

otrzymuje - po zmianie - brzmienie: 

"Wykonawca rna obowi~zek: 
• 	 wyposa.i:ye PSZOK w 3 pojemniki typu "dzwon" do zbi6rki selektywnie zebranych 

odpad6w 0 poj. 2,5 m3: po jednyrn na papier, szklo, plastik, 1 kontener ze stali 0 

pojemnosci 1 100 I na metal,l kontener 0 poj. 6,5 m3 na odpady wielkogabarytowe, 1 

kontener 0 poj. 6,5 m3 na odpady z remont6w oraz material6w ceramicznych." 

W zwi~zku ze zmian~ zapis6w SIWZ w cZysci dotycz~cej opisu przedmiotu zam6wienia, 

zamawiaj~cy przedluza termin skladania ofert w zwi~zku z czym zmianie ulegnie r6wniez 

trese nastypuj~cych punkt6w w SIWZ: 

Rozdzial XI. SPOSOB SKLADANIA OFERT punkt 2: 

w dotychczasowym brzmieniu: 

Oferta powinna bye umieszczona w zamkniytej, oznakowanej kopercie w spos6b 
nastypuj~cy: 

NAZWA WYKONA WCY I JEGO ADRES: 

ZAMAWIAJi\CY: 
Gmina Sochocin 

OFERT A w przetargu nieograniczonym na : 

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych z nieruchomosci na 

ktorych zamieszkuj~ i nie zamieszkuj~ mieszkancy z terenu Gminy Sochocin" 


nie otwierae przed: dniem 20 listopada 2014 r., godzinal0.00 


http:godzinal0.00


otrzymuje - po zmianie - brzmienie: 

Oferta powinna bye umieszczona w zamkniytej, oznakowanej kopercie w spos6b 
nastypuj~cy: 

NAZWA WYKONA WCY I JEGO ADRES: 

ZAMA WIAJ1\CY: 
Gmina Sochocin 

OFERTA w przetargu DieograDiczoDym Da : 

"OdbieraDie i zagospodarowanie odpadow komunalnych z nieruchomosci na 

ktorych zamieszkuj~ i Die zamieszkuj~ mieszkancy z tereDu Gminy Sochocin" 


nie otwierae przed: dniem 25 listopada 2014 r., godzinal0.00 


XII. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT punkt 1: 

w dotychczasowym brzmieniu: 


"Oferty nalezy skladae w siedzibie Zamawiaj~cego tj. Urzydu Gminy Sochocin, ul. 

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, w sekretariacie pok. Dr 1, w tenninie do dnia 20 listopada 

2014 roku do godziny 9.30" 


otrzymuje - po zmianie - brzmienie: 


"Oferty nalezy skladae w siedzibie Zamawiaj~cego tj. Urzydu Gminy Sochocin, ul. 

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, w sekretariacie pok. nr 1, w tenninie do dnia 25 listopada 

2014 roku do godziny 9.30" 


XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT punkt 1: 

w dotychczasowym brzmieniu: 

"Oferty zostan~ otwarte w siedzibie Zamawiaj~cego tj. Urzydu Gminy Sochocin, ul. 

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, w dniu 20 listopada 2014 roku 0 godz. 10.00, w Sali 

Narad." 


otrzymuje - po zmianie - brzmienie: 


"Oferty zostan~ otwarte w siedzibie Zamawiaj~cego tj. Urzydu Gminy Sochocin, ul. 

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, w dniu 25 listopada 2014 roku 0 godz. 10.00, w Sali 

Narad." 


Pozostala trese Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia na "Odbieranie 

izagospodarowanie odpad6w komunalnych z nieruchomosci, na ktorych zamieszkuj~ i nie 

zamieszkuj~ mieszkaiJ.cy z terenu Gminy Sochocin" nie ulega zmianie 


http:mieszkaiJ.cy
http:godzinal0.00

