Zamawiający
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 05 marca 2018 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wywóz odpadów z
siedziby SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku

Znak sprawy: DZP.26.24/2018

INFORMACJA O MODYFIKACJI SIWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) modyfikuje treść SIWZ w pkt V, XIII oraz
załącznika nr 1 a do SIWZ – Formularz cenowy, załącznika nr 4B do siwz – wzór umowy w następujący
sposób:

Pkt. V
(…)
1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów
•

(…)

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek zobowiązany jest wykazać się
posiadaniem aktualnego dokumentu wydanego na mocy Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r
o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) zezwalającego na odbiór, transport
odpadów o kodach 20 03 01, 20 01 08, 15 01 07, 15 01 02, 15 01 01, 15 01 04, 15 02 02, 16
06 06, 16 02 13, 16 02 14, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05– w zakresie pakietu nr 1

Pkt. XIII
(…)
2. Łączna cena ofertowa brutto zostanie obliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionej
tabeli formularza cenowego w następujący sposób:
• podać w formularzu wartość jednostkową netto za wywóz /kg
• następnie obliczyć wartość netto mnożąc wartość jednostkową netto przez liczbę wywozów
/kg
• podać w formularzu cenowym stawkę podatku VAT [%]
• następnie obliczyć wartość podatku VAT mnożąc wartość netto przez stawkę podatku VAT
• następnie obliczyć wartość brutto poprzez dodanie wartości netto do wartości podatku VAT
(…)
Załącznik nr 1a do siwz – Formularz cenowy został zmodyfikowany w pakiecie nr 2.
Załącznik nr 4B do siwz – został zmodyfikowany w §4

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Powyższa zmiana doprowadziła do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, przy zachowaniu terminów, o
których mowa w art. 12 a ustawy Pzp

z up. Dyrektora SPSK
Kierownik Działu Zamówień
Publicznych
Olimpia Jobda

