Pilchowice, dnia 02.05.2013 r.
Dotyczy postępowania: Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych
powstających
na
nieruchomościach
zamieszkałych
i niezamieszkałych na terenie Gminy Pilchowice.
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego
informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana
w następujący sposób:
1) w treści SIWZ w rozdziale 8. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli
na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy:
1) dysponują lub będą dysponować: pojazdami umożliwiającymi sprawne
odbieranie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, to znaczy:
co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych,
co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
co
najmniej
1
pojazd
przeznaczony
do
odbioru
odpadów
wielkogabarytowych
co najmniej 1 pojazd kontenerowy przystosowany do odbioru kontenerów z
odpadami komunalnymi,
co najmniej 1 pojazd przystosowany do odbioru odpadów z nieruchomości
o utrudnionym dojeździe tj. pojazd małogabarytowy o masie całkowitej do
3,5 t,

2) dysponują lub będą dysponować bazą magazynowo-transportową usytuowaną
w gminie Pilchowice, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy
na terenie, do którego posiada tytuł prawny.
W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał techniczny podlega
sumowaniu.”

2) w załączniku nr 5 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w części II
„Przedmiot zamówienia” po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększania częstotliwości, o której
mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych w
okresie od stycznia do marca oraz od października do grudnia do 2 razy w miesiącu
(w odstępach ok. 2 tygodnie). Informację o konieczności zwiększenia częstotliwości
Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie lub w formie elektronicznej z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.”

