
Zamawiaiacv:
Gmina Gniewoszów
ul. Lubelska 16

26-920 Gniewoszów
tel. +48 (48) 621 50 030

faks: +48 (48) 621 50 46

e-mail : inwestvcie @ qn iewoszow.pl

Dotvczv: postępowania o udzielenie zamówienia pubticznego 'Numer sprawy : zp.271'9.2014- Nazwa zadania:

'Usługi polegające na odbieraniu i zagospodarowania odpadów kamunalnych z nieruchomości

zam ieszkałych z terenu Gminy Gn iewoszów"

Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając w imieni siedzibą W {lldalej "Wykonawca''), na podstawie

ań' 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2oO4 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr

113, poz.759 z póżn' zm.), zwanej dalej ''ustawą' lub ''Pzp'' zwracam się do Zamawiającego z wnioskiem o

wyjaśnienie oraz modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej ''S|WZ.) w zakresie

przedstawionym pon izej.

Zamawiający określił , Że przewidywana ilośÓ odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach

domowych na posesjach z terenu Gminy Gniewoszów w stosunku rocznym wynosic będzie około 394 Mg'

Szacunkowy udział odpadów segregowanych wyniesie okoto 75 o/o ogólnej masy odpadów'

Prosimy o wyjaśnienie, czy oszacowanie udziału odpadów segregowanych w ogólnej masie odpadów na757o,

nie zostało określone błędnie.'

JeŻeli tak, to w związku z powYŻszym wnosimy o zmianę zapisu w SIWZ, polegającą na podaniu prawidłowego

procentowego udziału odpadów segregowanych w ogólnej masie wszystkich odpadów.

W przypadku wymagającym ingerencji w treśc opublikowanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

zgodnie z art' 38 ust. 4 uśtawy Wnoszę o zmodyfikowanie stosowny_cn postanowień SIWZ oraz ogłoszenia o

zaYnóWieniu (jeŻel,i będzie to konieczne)-
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''Usługi polegające na odbieraniu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości

zamieszkałych z terenu Gminy Gniewoszów"

Wniosek o wyjaśnien ie treści specyf i kacji istotnych waru nków zamów ienia

Działając w imieniu z siedzibą w (altlD(dalej ''Wykonawca''), na podstawie

art.38 ust. 1 ustawy zdnia29 stycznii 2OO4r' * Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r' Nr

113, poz' 759 z poŹn. zm,)' zwanej dalej ''ustawą'' lub ''Pzp'' zwracam się do Zamawiającego z wnioskiem o

wyjaśnienie oraz modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamÓwienia (dalej ''SIWZ") w zakresie

przedstawionym ponizej.

Pvtanie do umowv:

Wymagany termin realizacji zamówienia jest od 01'01'2015r do 31'12.2016r.(tl.24 miesiące)

Zgodnie z nowelizacją prawa zamówień publicznych obowiązującą od 20.10'2014r, w ań' 142 dodano ust 5

ustawy PZP, który brzmi:

,,5' IJmowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania
odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia naleŻnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za praą ustatonego na podstawie art. 2 ust. 3_5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dziennik Ustaw _ 4 - Poz. 1232
3) zasad podtegania ubezpieczeniom społecznym tub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

,^^::,",r;::':';'::K:"':r::::'::'*'::^'*''niaprzezwykonawcę'"; J

Wnosimy o zmianę projektu umowy tak aby zostały uwzględnione wszystkie podpunkty zawańe w ań'

142 pkt 5.


