
Gizałki, dnia 29.07.2020r. 

Gmina Gizałki 

ul. Kaliska 28 

63-308 Gizałki  
 

Znak sprawy: RI.271.1.5.2020 

Wykonawcy 

zainteresowani udziałem 

w postępowaniu  

 

MODYFIKACJA SIWZ 

 

Dotyczy: „Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych selektywnie 

zebranych z terenu gminy Gizałki do Instalacji Komunalnej ZGO Sp. z o. o. 

Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Witaszyczkach 1A, gmina Jarocin, w terminie 

od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.”               

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 PZP Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ 

w następującym zakresie:  

 

1. Rozdział II, punkt 3, podpunkt 1), litera b) SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 „b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w okresie od kwietnia do października 

będą odbierane: 

- z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

- z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na tydzień, 

- z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - nie rzadziej niż raz w  miesiącu;” 

 

2. Rozdział II, punkt 3, podpunkt 1), litera c) SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„c) odpady zbierane selektywnie:  

- papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metal 

odbierane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu i niezwłocznie po zapełnieniu w przypadku 

odbioru odpadów z pojemników typu „dzwon”; 

-  bioodpady stanowiące odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w miesiącu, z tym że w 

okresie od kwietnia do października: 

(i) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na tydzień, 

(i) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;” 

 

3. Rozdział XII, punkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

”1.Ofertę należy złożyć, pisemnie pocztą, osobiście lub przez posłańca, w zamkniętym 

opakowaniu/kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Urzędzie Gminy   

w Gizałkach, ul. Kaliska 28 pokój nr 2 (Sekretariat) do dnia 05.08.2020 r., do godz. 

10:00.” 

 



4. Rozdział XII, punkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„2.Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco: Gmina Gizałki, ul. Kaliska 28,                

63-308 Gizałki „Przetarg nieograniczony – Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i 

transporcie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów 

komunalnych selektywnie zebranych z terenu gminy Gizałki do Instalacji Komunalnej ZGO 

Sp. z o.o. Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Witaszyczkach 1A, gmina Jarocin, w 

terminie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.” Nie otwierać przed dniem 05.08.2020 r., godz. 

10:15” oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.” 

 

5. Rozdział XII, punkt 6 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„6.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2020 r., o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego                 

w Urzędzie Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, sala nr 3 (sala posiedzeń).” 

 

6. Rozdział XVI, punkt 3 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„3.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego BS Pleszew O/Gizałki nr 24 8407 0003 0400 0185 2000 0021 z wpisem na 

dowodzie wpłaty – „Wadium nr sprawy RI.271.1.5.2020”. Wadium  musi  być  wniesione  

najpóźniej  do  wyznaczonego  terminu  składania  ofert,  tj. 05.08.2020r., do godz. 

10:00.” 

 

7. W związku ze zmianami, o których mowa w punkcie 1 i 2, zmianie ulega załącznik nr 9 do 

SIWZ Wzór umowy – wersja ujednolicona stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 PZP, mając na względzie dokonane 

modyfikacje SIWZ informuje, iż dokona również stosownych zmian w treści ogłoszenia 

o zamówieniu. 

 

Kierownik Zamawiającego 

Wójt Gminy Gizałki 

Robert Łoza 
 


