zmiany w siwz
W punkcie 4 podpunkt 15 dodaje się wyrażenie ,,Uchwałą Nr 212/12 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 22.10.2012 r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na
lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 ze zmianami.,,
W pnkcie 6. Podpunkt 15 Szczegłowe wymagania wobec Wykonawcy po punkcie 4 dodaje
się zapis
,,Na podstawie art. 29 ust 3a oraz w związku z art. 36 ust 2 pkt 8a Zamawiający wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, które w
trakcie realizacji zamówienia wykonywać będą czynności polegające na:
1) telefonicznej i e-mailowej obsłudze zapytań i reklamacji składanych przez mieszkańców
Gminy Domanice oraz Zamawiającego,
2) wystawianiu faktur oraz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego,
3) koordynacji tras wywozu odpadów na terenie Gminy Domanice
4) prowadzeniu aut dostosowanych do odbioru poszczególnych frakcji odpadów,
5) odbiorze odpadów (stanowiących przedmiot umowy) z nieruchomości jednorodzinnych i
wielolokalowych, roznoszeniem czystych worków, harmonogramów i książeczek opłat,
ewentualnie sprzątanie miejsc odbioru odpadów.
punkt
V
Opis
sposobu
dokonywania
oceny
spełniania
warunku:
( otrzymuje brzmienie jak nizej , dotychczasowe zapisy zostają skreślone)
1) Wpis do rejestru ewidencji działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy
Domanice
2) posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
prowadzony przez GIOŚ,
3) posiada uprawnienia w zakresie transportu odpadów wynikające z art. 50 ust. 3 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018, poz. 922 z późn. zm.) w zakresie kategorii
odpadów objętych zamówieniem,
•

W puncie V Zdolność techniczna lub zawodowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Skreśla się wyrażenie ,,Zamawiający , stosownie do art. 29 ust.3a ustawy pzp, wymaga
aby 30% pracowników fizycznych wykonujących roboty budowlane na powyższym
zadaniu było zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z d. 26 czerwca
1974r k.p (Dz.U Z 2014R POZ.1502 ZE ZM ),, pozostałe zapisy bez zmian.
W punkcie VI podpunkt 3

skreśla się podpunkt 3b.

Punkt IX. Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie
1. Termin związania ofertą wynosi do 10.01.2019r. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania o
2. W punkcie X zapis NIE OTWIERAĆ PRZED 7.12.2018r godz.10;15
Otrzymuje brzmienie ,, NIE OTWIERAĆ PRZED 10.12.2018r godz.10;15,,

W PUNKCIE XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
zmienia się treść postanowień podpunktu 1 i 2 które otrzymują brzmienie
,,1.Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice,
w terminie do dnia 10.12.2018r., godz. 10:00
2Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2018r., o godz.10:15 w Urzędzie Gminy Domanice
sala na parterze.,, pozostałe zapisy bez zmian.
Punkt XVI. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
otrzymuje brzmienie ;
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 9 do SIWZ.
Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w
zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust. 1 i 2 dopuszczalna jest w
przypadku: 1) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części
zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które
powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu
zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na
zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne
wydatkowanie środków publicznych; 2) zmiany wysokości podatku od towarów i
usług 3) zmiany w 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, wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2.Dodatkowo, poza przypadkami określonymi w art. 144 ust.1 pkt. 2-6 Pzp.
Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian umowy w następujących
sytuacjach: 1. zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady
odbierania i zagospodarowania odpadów; 2. zmiany zakresu sposobu spełniania
przez Wykonawcę świadczenia odbierania i zagospodarowania odpadów w
przypadku: 3. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających
na sposób wykonania przedmiotu umowy. Zmiany terminu rozpoczęcia wykonania
umowy wynikającej z przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego dotyczącej
terminu podpisania umowy, uniemożliwiającego rozpoczęcie realizacji przedmiotu
umowy z dniem 1 stycznia 2019 r., 3.Każda zmiana niniejszej umowy może nastąpić
jedynie za zgodą Stron, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
Wyjątek stanowi zmiana harmonogramu, która nie wymaga formy pisemnego aneksu
a
jedynie
pisemnej
akceptacji
Zamawiającego.
§14 ZAŁĄCZNIKA NR 9 DO SIWZ-Umowa

otrzymuje brzmienie

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku
Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w
zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust. 1 i 2 dopuszczalna jest w
przypadku: 1) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części

zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a
które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu
zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na
zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne
wydatkowanie środków publicznych; 2) zmiany wysokości podatku od towarów i
usług 3) zmiany w 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, wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2.Dodatkowo, poza przypadkami określonymi w art. 144 ust.1 pkt. 2-6 Pzp.
Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian umowy w następujących
sytuacjach: 1. zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady
odbierania i zagospodarowania odpadów; 2. zmiany zakresu sposobu spełniania
przez Wykonawcę świadczenia odbierania i zagospodarowania odpadów w
przypadku: 3. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego
wpływających na sposób wykonania przedmiotu umowy. Zmiany terminu
rozpoczęcia wykonania umowy wynikającej z przyczyny leżącej po stronie
Zamawiającego dotyczącej terminu podpisania umowy, uniemożliwiającego
rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy z dniem 1 stycznia 2019 r., 3.Każda
zmiana niniejszej umowy może nastąpić jedynie za zgodą Stron, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. Wyjątek stanowi zmiana
harmonogramu, która nie wymaga formy pisemnego aneksu a jedynie pisemnej
akceptacji
Zamawiającego.

SPORZĄDZIŁ;
D.Szklarz

akceptuję;
Wójt Gminy Domanice
/-/Jerzy Zabłocki

