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Zmiana treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.06/07/05/13. na: „Dostawę fabrycznie nowych 

pojemników na odpady dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”. 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) informuje o dokonaniu zmiany  
w treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
1. Zamawiający dokonuje zmiany rozdz. III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt. 4, kóry 

przyjmuje następujące brzmienie: 
„rozdz. III pkt. 4 SIWZ Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy pojemników  
w okresie 6 m-cy od daty podpisania umowy, kaŜdorazowo według złoŜonego przez 
Zamawiającego zamówienia na określoną partię pojemników, z zastrzeŜeniem Ŝe dostawa 
pojemników 120 l w ilości 1800 szt. i pojemników 240 l w ilości 1400 szt. nastąpi najpóźniej 
do 24.06.2013 r.” 
 

2. Zamawiający dokonuje zmiany rozdz. IV SIWZ „Termin wykonania zamówienia”,  
który przyjmuje następujące brzmienie: 
„rozdz. IV SIWZ Termin wykonania zamówienia: 6 m-cy od daty podpisania umowy,  
z zastrzeŜeniem Ŝe dostawa pojemników 120 l w ilości 1800 szt. i pojemników 240 l  
w ilości 1400 szt. nastąpi najpóźniej do 24.06.2013 r.” 
 

3. Zamawiający dokonuje zmiany formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 
w następujący sposób: pkt. 2 przyjmuje następujące brzmienie: 
„pkt. 2 Formularza ofertowego - Termin realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy przez 
okres 6 m-cy od daty podpisania umowy, z zastrzeŜeniem Ŝe dostawa pojemników 120 l  
w ilości 1800 szt. i pojemników 240 l w ilości 1400 szt. nastąpi najpóźniej do 24.06.2013 r.” 
W załączeniu poprawiony formularz ofertowy. 
 

4. Zamawiający dokonuje zmiany § 2 projektu Umowy, który przyjmuje następujące brzmienie: 
„§ 2 Projektu Umowy - Termin realizacji umowy wynosi 6 m-cy od daty podpisania umowy,  
z zastrzeŜeniem, Ŝe dostawa pojemników określonych w § 1 ust. 1 pkt. a) i pkt. c)  
tj. pojemników 120 l w ilości 1800 szt. i pojemników 240 l w ilości 1400 szt. nastąpi 
najpóźniej w terminie do 24.06.2013 r.” 
W załączeniu poprawiony projekt Umowy. 

 

 

 

        PREZES ZARZĄDU 
        inŜ. Edward Ziemski 


