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Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16
PL 43-190 MIKOŁÓW
Mikołów, 15.10.2018 r.

BOZ.271.1.58.2018

Uczestnicy postępowania:
Kody CPV:
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z obszaru Gminy
Mikołów w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r.

Działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień
publicznych” (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informujemy, o modyfikacji zapisów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
W załączniku A Przedmiot zamówienia dodaje się pkt 2.9. w brzmieniu:
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym wyposaży szkoły na terenie gminy
(10 placówek) w pojemniki o pojemności do 120 l (wewnątrz szkół) oraz o pojemności 1100 l
(na zewnątrz szkół) do gromadzenia odpadów segregowanych (papieru, tworzyw sztucznych,
opakowań wielomateriałowych, metali, szkła), dokona odbioru tych odpadów zgodnie
z częstotliwością określoną w pkt 3 oraz ich zagospodarowania.
Wykreśla się zapisy pkt 6.4.10. siwz i 6.4.11 siwz.
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert: 08.11.2018 r, godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 08.11.2018 r. godz. 12:30
pkt 10 siwz Opis sposobu przygotowania ofert, w zakresie opisu koperty otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej:
„Oferta PN–58/2018 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z obszaru Gminy Mikołów
w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r.
Nie otwierać przed 08.11.2018 r. godz.12:30”
pkt 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ppkt 11.1 otrzymuje brzmienie:
11.1. Oferty należy składać na adres Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16 , pokój nr 1, nie później
niż do dnia 08.11.2018 r. do godz. 12:00, w przypadku przesyłek pocztowych należy je
nadać z odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i godz. doręczenia przesyłki
zamawiającemu.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania, po upływie
terminu na wniesienie odwołania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2018r. o godz. 12:30 w Urzędzie Miasta Mikołowa,
Rynek 16, pok. 34.
Termin wniesienia wadium zmienia się odpowiednio.
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Ponieważ istnieją bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych - rejestry publiczne - prowadzone
przez:
1) Burmistrza Mikołowa w odniesieniu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mikołów
(https://odpady.mikolow.eu/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadowkomunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-z-terenu-gminy-mikolow)
2) Marszałka Województwa w odniesieniu do rejestru podmiotów transportujących odpady
(https://bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/lista#$top=100)
wykonawcy nie są zobowiązani do składania dokumentów.
Wykonawcy winni podczas sporządzania formularza JEDZ w części IV odpowiadając na pytanie
"Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia?" zaznaczyć opcję "tak", potwierdzić
możliwość bezpłatnego uzyskania z bazy danych wskazując podane powyżej adresy.

z up. Burmistrza
Signed by /
Podpisano przez:
Andrzej Muszyński
Date / Data: 201810-15 16:00
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