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Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16
PL 43-190 MIKOŁÓW
Mikołów, 09.10.2018 r.

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, poz. 1579 z późn. zm.) informujemy, o modyfikacji
zapisów pkt 7 siwz, który otrzymuje brzmienie:
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
7.1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. –
Prawo pocztowe, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Oferta i umowa muszą mieć formę pisemną (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.3
siwz) oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 6 (z zastrzeżeniem
postanowień pkt. 7.3 siwz) niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w
wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których mają
zastosowanie przepisy cyt. w pkt 6.9. rozporządzenia.
Na żądanie wykonawców lub zamawiającego strony potwierdzają fakt otrzymania
korespondencji.
Korespondencję elektroniczną należy przesyłać na adres e-mail zam@mikolow.eu
Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny
adres e-mail, pod rygorem uznania jej za nie doręczoną.
Zamawiający będzie przesyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie na
adres e-mail wskazany w ofercie wykonawcy, z włączoną opcją „żądaj
potwierdzenia
przeczytania”
dla
wszystkich
wysyłanych
wiadomości.
Konsekwencje niedbałego, nieczytelnego lub błędnego podania adresu przez
wykonawcę w swojej ofercie oraz niewłaściwego działania programu poczty
elektronicznej wykonawcy (filtry antyspamowe itp) obciążają wyłącznie
wykonawcę,
Zamawiający jak i wykonawca mają prawo przekazywać korespondencję przy
użyciu dowolnego środka komunikacji elektronicznej, wskazanego przez
zamawiającego w siwz, a przez wykonawcę w ofercie.
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Osoba upoważniona: Grażyna Żurek.
Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na
jakikolwiek inny kontakt - zarówno z zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania się z wykonawcami. Oznacza to, że zamawiający nie będzie
reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt
telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
7.2. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać
się numerem postępowania określonym w SIWZ. (PN-58/2018)
7.3 Zasady sporządzania i przekazywania wstępnego oświadczenia JEDZ zostały
szczegółowo przedstawione w pkt 6.1 (ppkty 6.1.1 do 6.1.11), 6.2 i 6.3 siwz.

z up. Burmistrza

Signed by /
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Andrzej Muszyński
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