PREZYDENT
MIASTA PABIANIC
Pabianice, dnia 18 czerwca 2019 r.
ZPK.271.7.2019
Uczestnicy
postępowania przetargowego
dotyczy: przetargu nieograniczonego pt.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych Miasta
Pabianice w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.”.
Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający Miasto Pabianice reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic
informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.1986, ze zm.) dokonuje modyfikacji treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w sposób opisany poniżej:
I. W załączniku nr 1 do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. Szczegółowy opis poszczególnych zadań w przedmiocie zamówienia, w ppkt 1.1. 2) dane w tabeli
nr 2 zostają zmienione:
Było:
Tabela 2. Szacunkowa liczba pojemników na papier
Rodzaj pojemnika

120 l

240l

1100 l

KP-7

645

-

1100 l

KP-7

330

-

Pojemniki na papier
Ilość pojemników

5200

170

Jest zmieniona na:
Tabela 2. Szacunkowa liczba pojemników na papier
Rodzaj pojemnika

120 l

240l
Pojemniki na papier

Ilość pojemników

5200

730
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II. W załączniku nr 1 do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wykreśla się punkt
III- Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonuje także modyfikacji SIWZ w zakresie
zmiany terminu złożenia i otwarcia ofert w sposób opisany poniżej:
III. w Rozdziale 14 SIWZ pt: SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT w ust. 14.2. i 14.3.:
Było:
„14.2. Termin składania ofert upływa w dniu 16.07.2019 r. o godz. 10:00.
14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2019 r. o godz. 13:00. w siedzibie Zamawiającego, pokój
nr 4.”
Jest zmienione na:
„14.2. Termin składania ofert upływa w dniu 18.07.2019 r. o godz. 10:00.
14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2019 r. o godz. 13:00. w siedzibie Zamawiającego, pokój
nr 4.”
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
Zamawiający z niniejszym pismem publikuje Załącznik nr 1 do SIWZ– Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia- po modyfikacjach z dnia 18.06.2019r.

Prezydent Miasta Pabianic
/-/Grzegorz Mackiewicz

Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16,
tel. +48 42 2254615, +48 42 2254600, fax +48 42 2254669,
e-mail: poczta@um.pabianice.pl, http://www.um.pabianice.pl

