Cieszyn, 26 październik 2021 r.
ZPIF.271.1.12.2021

Informacja o modyfikacji SWZ, modyfikacji załącznika nr 1 do SWZ
dotyczy: postępowania nr ZPIF.271.1.12.2021 o udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiotem jest „Świadczenie usług w zakresie odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Miasta
Cieszyna w latach 2022-2023”
1. W związku z zaistniałą zmianą w dziale 3 SWZ - OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie punktu 3.1.3.,
który otrzymuje brzmienie:
Prognozowana masa odpadów do odebrania i zagospodarowania w okresie realizacji
umowy [Mg]:
a)
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 12 950,0
b)
odpady zbierane selektywnie inne niż w punkcie c) i d) - 13 135,0
c)
Odpady zbierane selektywnie zaliczane do odpadów niebezpiecznych
(Odpadami niebezpiecznymi w katalogu odpadów są odpady oznakowane
indeksem górnym w postaci gwiazdki "*") za wyjątkiem odpadów w postaci
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego klasyfikowanego jako odpad
niebezpieczny – 15,0
d)
bioodpady – 3 050,0
2. W związku z dokonaną zmianą w punkcie 3 SWZ, Zamawiający dokonuje
modyfikacji załącznika nr 1 do SWZ w związku z czym punkt 4 formularza oferty
przetargowej (Tabela 1) otrzymuje brzmienie:
Tabela 1

L.p.

Grupa odpadów

1
1.

2
Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

Prognozowana
masa odpadów
Cena
do odebrania
Wartość netto
jednostkowa za
i zagospodar
za wykonanie
wykonanie
owania w
całości zadania
całości zadania
okresie
[3 x 4]
(za 1 Mg) netto
realizacji
umowy [Mg]
3
4
5
12 950,0

2.

Odpady zbierane selektywnie
inne niż w wierszu 3 i 4
13 135,0
niniejszej tabeli
3.
Odpady zbierane selektywnie
zaliczane do odpadów
niebezpiecznych1) za
wyjątkiem odpadów w postaci
15,0
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
klasyfikowanego jako odpad
niebezpieczny
4.
Bioodpady
3 050,0
5.
RAZEM
29 150,0
1)
Odpadami niebezpiecznymi w katalogu odpadów są odpady oznakowane indeksem górnym w
postaci gwiazdki "*"

3. W związku z omyłkowym wprowadzeniem w dziale 13 SWZ - TERMIN
ZWIĄZANIA OFERTĄ, Zamawiający dokonuje modyfikacji w punkcie 13.1, który
otrzymuje brzmienie:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres od dnia upływu terminu składania
ofert do dnia 5 luty 2022 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Karina Wójcik

